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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Mērķis 

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu un 

akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties 

pretendentu, kurš veiktu kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga, 

Izborska - Inčukalna PGK un Rīga - Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegādi, 

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņu un tehnisko resursu atjaunošanu (urpmāk – Darbi). 

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana 

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. 

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var 

lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.  

2.3. Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, 

sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvades vadītāja vietnieku Maksimu 

Lupānu, mobilais tālrunis (+371) 29483882, e-pasts: Maksims.Lupans@conexus.lv, jautājumos par 

Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas 

vadošo juriskonsulti Ingu Krastiņu, e-pasts: Inga.Krastina@conexus.lv. 

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski 2.3.punktā norādītajām kontaktpersonām. 

Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā, 

bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3. Konkursa veids 

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt 

piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar 

vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem. 

4. Norādījumi Pretendentiem 

4.1. Konkursā var piedalīties juridiska vai fiziska persona, kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Darbu 

izpildi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze un kas atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām. 

4.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par 

Darbu izpildi pilnā apjomā atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(turpmāk – Tehniskā specifikācija). Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas 

Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma 

atbilstību Nolikuma prasībām. 

4.3. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un 

Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām 

prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma 

trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas 

palielināšanai vai Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.  

4.4. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar 

Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru 

Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4.5. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu 

un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa 

rezultāta. 

4.6. Pretendentam ir tiesības Darbu izpildei slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka pilnu 

atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu 

http://www.conexus.lv/
mailto:Maksims.Lupans@conexus.lv
mailto:Sandris.Strazdins@conexus.lv
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Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā 

gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti. 

4.7. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā ir pieļaujama tikai 

ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

4.8. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus. 

4.9. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

4.9.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases prasībām vai 

Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus; 

4.9.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu un parakstītu Piedāvājuma vēstuli 

(turpmāk – Piedāvājuma vēstule) (paraugs Nolikuma 2.pielikumā); 

4.9.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

4.9.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā 

ar Nolikuma 25. vai 26.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju. 

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga, Izborska - 

Inčukalna PGK un Rīga - Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada 

atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana, kas būs jāveic saskaņā ar 

noslēgto līgumu, Tehnisko specifikāciju, Pretendenta Piedāvājumu un izmaksu tāmi, kā arī, ievērojot 

Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības. 

5.2. Darbu izpildes vietas norādītas Tehniskajā specifikācijā.  

5.3. Darbu izpildes termiņi:  

5.3.1. Gāzesvadam Pleskava – Rīga līdz 21.12.2020.; 

5.3.2. Gāzesvadam Rīga – Paņeveža no 15.10.2020. līdz 25.11.2020. un no 04.10.2021. līdz 

07.11.2021.; 

5.3.3. Gāzesvadam Izborska – Inčukalna PGK no 04.01.2021. līdz 29.05.2021. 

5.4. Pretendents aprēķina un piegādā visus Darbu veikšanai nepieciešamos izolācijas materiālus 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.   

III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi: 

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā kā saimnieciskās darbības veicējs (ja pretendents ir fiziska persona) 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā vai savas mītnes zemes attiecīgā tam pielīdzinātā 

institūcijā vai komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu 

reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā. 

6.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas 

iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. 

6.3. Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt attiecīgus Darbus 

III grupas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmās ar darba spiedienu virs 1,6 MPa un tas 

nodarbina/piesaista būvspeciālistus Darbu veikšanai ar nepieciešamajiem būvprakses sertifikātiem. 

6.4. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2017., 2018., 2019.gads, tiks ņemts vērā arī 2020.gads) ir 

vismaz viena darba pieredze gāzesvadu ar darba spiedienu virs 1,6 MPa izbūvē un/vai izolācijā. 
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6.5. Pretendenta Darbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu 

būvdarbu vadīšanā un pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019. gadā, tiks ņemts vērā arī 2020. gads) laikā ir 

vismaz viena darba pieredze pārvades naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā gāzesvados ar 

darba spiedienu virs 1,6 MPa.  

6.6. Pretendents Darbu izpildē iesaistīs personālu ar šādu vai augstāku kvalifikāciju: 

6.5.1. izolētājs - ir apmācīts un sekmīgi nokārtojis ieskaiti darbam ar pretkorozijas aizsardzības 

materiāliem, un tam ir vismaz viena gada pieredze cauruļvadu izolācijas jomā; 

6.5.2. būvniecības specializētas tehnikas mašīnisti ar vismaz viena gada pieredzi darbā ar 

būvmehānismiem. 

6.6.  Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

6.7.   Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, pretendents nav iesastīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī 

nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts. 

6.8. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod Pasūtītājam 

skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā. 

7. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties 

Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un 

citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie 

izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās 

izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas 

vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu): 

7.1. Piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajam 

paraugam; 

7.2. izmaksu tāme (paraugs Nolikuma 3.pielikumā), kura sagatavota, pamatojoties uz Tehniskajā 

specifikācijā norādītajiem apjomiem; 

7.3. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta reģistra 

atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta 

izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru (ja 

Pretendents ir juridiska persona), vai izrakstu (izdruku va apiecinātu kopiju), kas apliecina, ka Pretendents 

ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja Pretendents ir fiziska persona). Ja Pretendents ir Latvijas 

Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt; 

7.4. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas 

rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu 

iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta 

mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne 

vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa); 

7.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai 

tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 

likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

7.6. informācija par darbiem, ko Pretendents pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019.gada, tiks ņemts vērā 

arī 2020. gads) laikā veicis gāzesvadu ar darba spiedienu virs 1,6 MPa izbūvē un/vai izolācijā, norādot 

objekta nosaukumu un apjomu, izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu, adresi un 

pasūtītāja kontaktpersonas tālruņa numuru (paraugs Nolikuma 4.pielikumā); 
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7.7. rakstveida apliecinājums par sadarbību no Latvijā akreditētas inspicēšanas institūcijas (piemēram, 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV 

Rheinland grupa vai akciju sabiedrības "Inspecta Latvia", vai Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību "TUV Nord Baltik"); 

7.8. rakstveida apliecinājums par sadarbību no Latvijā akreditētas defektoskopijas laboratorijas; 

7.9. piedāvājuma nodrošinājums; 

7.10. visu Pretendentam rīcībā esošo dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei, kopijas; 

7.11. informācija par atbildīgo Darbu vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un pieredzi 

apliecinošo dokumentu kopijas; 

7.12. informācija par izolētāju: kvalifikācija, kā arī kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas; 

7.13. informācija par būvniecības specializētas tehnikas mašīnistiem: kvalifikācija, pieredze, kā arī 

kvalifikāciju un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas; 

7.14. saraksts par īpašumā vai nomā esošiem mehānismiem, speciāliem instrumentiem un citām Darbu 

veikšanai nepieciešamajām iekārtām; 

7.15. Darbu veikšanas projekts, kurā ir ietverta šāda informācija: 

7.15.1. būvdarbu ģenerālplāns; 

7.15.2. visu darbu etapu secīgs un īss apraksts, norādot to izpildes organizāciju (kas un kā tiks 

darīts, kas būs izpildītājs); 

7.15.3. nepieciešamo speciālistu un darbinieku saraksts darbu veikšanai objektā (Pretendentam ir 

jāpievieno attiecīgo personu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti); 

7.15.4. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu 

tehniskie risinājumi; 

7.15.5.  tehniskais nodrošinājums: tehnikas, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts; 

7.15.6. paskaidrojuma raksts; 

7.15.7.    Garantijas termiņi veiktajiem darbiem. 

7.16. ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar 

apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja 

nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti 

katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno 

apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents 

tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju; 

7.17. Apliecinājums, ka attiecībā uz viņu kā komersantu, viņa valdes vai padomes locekļiem, 

pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt viņus darbībās 

kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās .ijas, kuras ietekmē šī konkursa līguma izpildi. 

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, 

PIEDĀVĀJUMA CENA 

8. Piedāvājuma nodrošinājums 

8.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 40 000,00 

EUR  (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt derīgam 90 

dienas no Nolikuma 11.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

8.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas 

formā (paraugs Nolikuma 5.pielikumā) vai arī jānodrošina ar naudas līdzekļu iemaksa Pasūtītāja norēķinu 
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kontā. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz kopā ar Piedāvājumu, un tas apliecina 

pretendenta nodomu noslēgt līgumu gadījumā, ja pretendents tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju. 

Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu Piedāvājumam pievieno atsevišķi, necauršujot. 

8.3. Ja kā Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents Pasūtītāja norēķinu kontā ieskaita naudas līdzekļus, 

tad maksājumā jānorāda: 

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” 

Vienotais reģ.Nr. 40203041605 

AS Swedbank, HABALV22 

Konts: LV08HABA0551042978827  

Maksājuma mērķis: 

„Piedāvājuma nodrošinājums AS „Conexus Baltic Grid” 

atklātam konkursam par PGV Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža 

pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un 

tehnisko resursu atjaunošana”  
8.4. Piedāvājumi, kuriem nebūs pievienots Pasūtītājam pieņemams piedāvājuma nodrošinājuma 

oriģināls, tiks noraidīti un netiks izvērtēti. 

8.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts Pretendentam ne vēlāk kā 10 dienu laikā šādos 

gadījumos: 

a) Pretendentiem, kuri nav atzīti par Konkursa uzvarētāju – 10 (desmit) dienu laikā pēc 

rezultātu paziņošanas Pretendentiem; 

b) Konkursa uzvarētājam – 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma ar Pasūtītāju noslēgšanas 

un avansa nodrošinājuma iesniegšanas vai gadījumā, ja Pasūtītāja lēmuma dēļ līgums 

netiek noslēgts, - 10 (desmit) dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas Pretendentiem. 

9. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

9.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem: 

9.1.1. papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija elektroniskā 

formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, 

DVD vai USB zibatmiņa); 

9.1.2. elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus par 

elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa). 

9.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno atsevišķā datnē 

(.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem veidiem: 

9.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 

kā vienu datni; 

9.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu. 

9.3. Piedāvājuma vēstulei (Nolikuma 2.pielikums), izmaksu tāmei (Nolikuma 3.pielikums), 

Pretendenta informācijai darba pieredzi (Nolikuma 4.pielikums), piedāvājuma nodrošinājumam 

(Nolikuma 5.pielikums) jābūt latviešu valodā. Personāla kvalifikāciju apliecinošie sertifikāti un tehniskā 

dokumentācija var būt latviešu, krievu vai angļu valodā.  Dokumentācijai, kura ir citā valodā, jāpievieno 

pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta 

noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā". 

9.4. Ja Piedāvājums sagatavots papīra formātā, tad Piedāvājuma vēstule, jāparaksta personai, kurai ir 

pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi 

Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums 
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sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, ietverot 

atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs). 

9.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas 

izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar 

tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.  

9.6. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai: 

9.6.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma 

nodokli" izpratnē, 

9.6.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu 

dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija). 

9.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt 

ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts. 

9.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu, izņemot piedāvājuma nodrošinājuma) 

lapām jābūt numurētām, cauršūtām, norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām 

jānodrošina kopēja numerācija. 

9.9. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt 

skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, 

par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums. 

9.10. Piedāvājumam papīra formātā ar papildus piedāvājumu kopiju elektroniskā formātā jābūt 

ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, Latvija 

Piedāvājums atklātam konkursam “PGV Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-

Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas 

nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana” 

Neatvērt pirms 2020.gada 24.augusta, plkst.15.00 

Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē! 

 

9.11. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotam 

Piedāvājuma oriģinālam (ja iesniegts papīra formātā), kas attiecīgi apzīmēts “Oriģināls”. 

9.12. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts 

Piedāvājuma oriģināls. 

9.13. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši 

iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt. 

10. Piedāvājuma cena 

10.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).   

10.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi. 

10.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē un izmaksu tāmē, atšifrējot katru pozīciju 

atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītiem apjomiem, kā arī paredzot visas izmaksas, kuras 

nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. apdrošināšanu). 

10.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN. 
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V. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

11. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

11.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības 

“Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu ielā 14, 201.telpā (tālrunis +371 67819032) līdz 2020.gada 

24.augustam, plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika). 

11.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka 

Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 11.1.apakšpunktā noradītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un 

laikā. 

11.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents. 

11.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 11.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts atpakaļ 

neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 

12. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana 

12.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā 

vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam. 

12.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā 

Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai “Piedāvājuma 

atsaukums”. 

12.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā. 

13. Piedāvājumu atvēršana 

13.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma 

komisija 2020.gada 24.augustam plkst.15.00 (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības “Conexus Baltic 

Grid”, Rīgā, Stigu ielā 14, 1.stāva apspriežu telpā. 

13.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā 

noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir akceptēts, 

bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 

13.3. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar 

Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas. 

13.4. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta 

Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu. 

13.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja 

tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem, Piedāvājumu 

atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes 

protokolā. 

13.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie 

Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības 

tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu 

amatu un kontakttālruni. 

13.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis 

nolasa katra Piedāvājuma cenu un samaksas noteikumus, kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas 

noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā. 

13.8.     Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās. 
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VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN 

UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

14. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā 

atbilstošu saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību. 

15. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: 

Kritēriji Kritērija punkti 

Finansiālie kritēriji, t.sk.: 85 

Piedāvājuma cena 85 

Tehniskie kritēriji, t.sk.: 15 

Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība 15 

Kopā tehniskie un finansiālie kritēriji 100 

 

16. Finansiālais kritērijs “Piedāvājuma cena” tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu 

tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (85), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti 

pēc formulas: 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma “N” cena * 85 (kritērija punkti). 

17. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda tiek 

konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam. Pamatoti 

labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma 

komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts. 

18. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu 

labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts 

pilns Darbu apjoms. 

19. Samaksas noteikumi - avanss nav paredzēts. Piedāvājums, kas paredz avansu tiks noraidīts kā 

Nolikuma prasībām neatbilstošs. 

20. Tehniskais kritērijs “Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība” tiks vērtēts, piešķirot kritērija 

punktus: 

 

21. Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi:  

Punkti kopā = finansu kritērija punkti + tehniskā kritērija punkti. 

22. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs saimnieciski 

visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā. 

 

15 
Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība ietver augstu darba kvalitāti 

nodrošinošus risinājumus un izpildes metodes. Darbu izpildes grafiks ir 

labi saplānots, darbu izpildes kārtība atbilst reālai darbu veikšanas secībai, 

un darbu izpildes grafikā paredzēti visi veicamie darbi, vienlaikus 

nodrošinot izpildes termiņu ievērošanu.   

5 Veicamo darbu izpildes plans un kārtība ir atbilstošs Tehniskās 

specifikācijas prasībām, projektā ir paredzēti visi veicamie darbi un tas 

atbilst darbu izpildes grafikam, bet ir nebūtiskas atkāpes darbu izpildes 

secībā, vai nav konstatēti darbu izpildes kritiskie posmi, kā arī risinājumi 

to novēršanai. 

 

Ja Pretendenta Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība tiks novērtēts 

zemāk, nekā paredzēts gadījumā, kad piešķirami 5 punkti, tad Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts.  
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23. Pretendentam Piedāvājumā jānorāda Darbu garantijas laiks. Darbu garantijas laiks nedrīkst būt 

mazāks par 10 gadiem.  

24. Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar viszemāko 

Piedāvājuma cenu. 

25. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto 

Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem Pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu 

pieprasījumā norādītajā termiņā. 

26. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma detaļu 

precizēšanai. 

27. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija. 

Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un 

eksperti. 

28. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Darbu izpildi, kas neatbilst 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju 

Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Darbu izpildei. 

29. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju vienu Pretendentu. 

30. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa 

uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 

31. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem 

lēmumu izbeigt Konkursu. 

32. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un 

saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu. 

33. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu. 

34. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un 

izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai 

Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 

VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

35. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām. 

Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu ar 

nākamo augstāko novērtējumu. 

36. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Darbu izpildi (turpmāk – 

Līgums) noslēgšanai. 

37. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā 

pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma 

noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos 

apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību. 

38. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem 

pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 

39. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem 

pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 
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40. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks 

iekļauti šādi noteikumi: 

40.1. Izpildītāja pienākums veikt Darbus atbilstoši Pasūtītāja pārvades gāzesvadu esošiem darba 

režīmiem; 

40.2. Izpildītāja pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% 

apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvos Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam aprēķināto 

līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem; 

40.3. Izpildītāja atbildīgais Darbu vadītājs, kurš nodrošinās Darbu izpildi; 

40.4. Izpildītāja pienākums veikt Darbus saskaņā ar Piedavājumā izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto 

veicamo Darbu izpildes plānu un kārtību; 

40.5. Darbu garantijas laiks no Darbu pabeigšanas dienas. Ja pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas tiek konstatēts, ka Darbu izpildes dēļ trešajām personām ir radušies 

zaudējumi, Izpildītājam ir pienākums tos atlīdzināt trešajām personām; 

40.6. apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līguma līgumcenu vai pagarināt Darbu izpildes termiņu, 

paredzot procesuālo kārtību līguma līgumcenas vai Darbu izpildes termiņa izmaiņām un noteikumus, ka 

procesuālās kārtības neievērošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt līguma summu vai 

pagarināt Darbu izpildes termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo 

prasījumu; 

40.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt izolācijas atjaunošanas darbu apjomu un līgumcenu, ja no Pasūtītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ iestājušies tādi apstākļi, kuru rezultātā nebūs iespējamu veikt izolācijas 

atjaunošanas darbus pārvades gāzesvada posmā (purvainums, laika apstākļi utt). Šādā gadījumā Pasūtītājs 

un Izpildītājs noformē atsevišķu vienošanos par Darbu apjoma samazināšanu un līgumcenas 

samazināšanu, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. 

40.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par kalendārajā mēnesī kvalitatīvi izpildītiem 

Darbiem, nepārsniedzot 90% no Darbu izpildes summas. Atlikušie 10% no Darbu izpildes summas tiks 

maksāti Izpildītājam tikai pēc izpildu dokumentu nodošanas Pasūtītājam pilnā apjomā saskaņā ar 

Tehniskās specifikācijas prasībām un visu Darbu pabeigšanas. Šajā punktā noteiktā samaksas kārtība tiek 

piemērota katram gāzesvadam atsevišķi; 

40.9. pēc Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentus saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

40.10. Darbu kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš defekti, kas atklāti Darbu garantijas laikā pēc 

izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam; 

40.11.    Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs par saviem līdzekļiem noslēdz šādus apdrošināšanas 

līgumus, kuru oriģinālus un apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu 

un polišu spēkā esamību un attiecināmību uz līguma priekšmetu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam: 

40.11.1. būvdarbu un montāžas darbu apdrošināšanu, kas ietver apdrošināšanas līgumu par Līguma 

summu par būvdarbu periodu un apdrošināšanas līgumu 10% apmērā no Līguma summas 

par garantijas periodu pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kurā kā apdrošināšanas 

atlīdzības saņēmējs saskaņā ar minētajām polisēm tiek norādīts Pasūtītājs; 

40.11.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par kaitējuma nodarīšanu Pasūtītājam, kā 

arī trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja, kā arī trešo 

personu mantai atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par Līguma 

summu, bet ne mazāku par 150 000,00 EUR.  
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VIII. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI 

41. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, 

ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli 

ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām 

personām. 

IX. PIELIKUMI 

42. Nolikumam ir pievienoti pieci pielikumi: 

1.pielikums Tehniskā specifikācija uz 6 lappusēm; 

2.pielikums Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm; 

3.pielikums Izmaksu tāme uz 1 lappuses; 

4.pielikums 

5.pielikums 

Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 lappuses; 

Piedāvājuma nodrošinājums uz 2 lappusēm. 

  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       I.Krastiņa 

 

Rīgā 2020.gada 24.jūlijā 
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1.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  

Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa 

 un tehnisko resursu atjaunošana” 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Darbu mērķis: pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas 

nomaiņa, tehniskās diagnostikas veikšana ar nesagraujošām metodēm, tehnisko risinājumu izstrādāšana 

ar mērķi atjaunot cauruļvada posmu tehnisko resursu, lai nodrošinātu tā drošu ekspluatāciju nākamos 30 

gadus. 

 

Gāzesvadu īss tehniskā stāvokļa apraksts un darbu apjoms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas PGV pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmu saraksts  

 

• Spiediens gāzesvadā darbu veikšanas laikā: pazemināts, nepieciešamības gadījumā atbrīvots no 

gāzes; 

• Darba vide - dabasgāze; 

• Gāzesvada novietojums: pazemes, dziļums (vidēji) 0,8 – 1,5 m; 

• Grunts tipi: dažādi; 

• Piebraucamie ceļi: nav. 
 

Darbu izpildes termiņš 

 
 
 

 

 
 

*-Darbu izpildes termiņš var mainīties  

 

Remontdarbu izpildes nosacījumi, materiālu nodrošināšana 

• Darbi tiek izpildīti lauku apstākļos; 

• Darbu izpildes metode - izolācijas materiāla demontāža un montāža ar rokām; 

• Darbu veikšana jāplāno pa atsevišķiem posmiem, tā, lai nepieļautu cauruļvada nokari; 

• Izolācijas materiālus gāzesvada izolēšanai piegādā Izpildītājs. 

Gāzesvada nosaukums 

Gāzesvada 

ārējais 

diametrs 

(mm) 

Remontējamo 

posmu kopējais 

garums (m) 

Remontējamo 

posmu skaits 

(gab.) 

Esošais 

izolācijas 

pārklājums 

Pleskava - Rīga 720 3 796 64 bitums 

Izborska - Inčukalna PGK 720 4 763 81 plēve 

Rīga - Paņeveža 720 3 156 27 plēve 

  11 715 173  

Gāzesvada nosaukums Darbu izpildes termiņš  

Pleskava - Rīga Līdz 21.12.2020 

Rīga - Paņeveža 15.10.2020 – 25.11.2020* 

04.10.2021 – 07.11.2021* 

Izborska - Inčukalna PGK 04.01.2021 – 29.05.2021 
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• Darbu veikšanai nepieciešamo tehniku, darbaspēku, speciālos instrumentus un papildmateriālus 

piegādā Izpildītājs; 

• Par darba aizsardzības prasību ievērošanu objektā, gan sava iesaistītā personāla, gan Pasūtītāja 

iesaistītā personāla, atbildību nes Izpildītājs; Pēc izolācijas nomaiņas un visu darbu veikšanas 

Izpildītājam jāveic darba vietu rekultivācija; 

• Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītāju pārtraukt darbus, ja tas ir nepieciešams tehnoloģiskā procesa 

nodrošināšanai, vai atklāto defektu remontam; 

• Pirms darbu uzsākšanas, uzņēmēja darbu vadītājam jābūt instruētam pie AS “Conexus Baltic 

Grid” tehniskās kontroles un drošības tehnikas inženiera; 

• Izpildītājs ir pilnībā materiāli atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumam vai AS 

“Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajam procesam; 

• Izpildītājs veic darba gaitā radušos būvgružu, koku un krūmu utilizāciju uz sava rēķina saskaņā ar 

LR normatīvo aktu prasībām; 

• Darbu veikšanas laikā jāievēro LR normatīvie akti, sevišķu vērību pievēršot: Darba aizsardzības, 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības un vides aizsardzības likumiem; 

• Veicot cauruļvadu izolācijas nomaiņu iespējama saskarsme ar biokoroziju veicinošu 

mikroorganismu – klostrīdijām. Cilvēkam tās parastos apstākļos nav bīstamas, jo nokļūstot uz 

veselas ādas, ātri iet bojā un nevar izraisīt inficēšanos. Tās var radīt draudus veselībai, ja ir bojāta 

āda (piemēram, vaļējā un netīrā brūcē) – šajos gadījumos, ja brūce netiek apstrādāta un dezinficēta, 

baktērija var izraisīt ļoti smagu brūces infekciju, kuru laicīgi neārstējot, var attīstīties tā saucamā 

gāzes gangrēna. Tāpēc aizliegts veikt cauruļvadu izolācijas nomaiņu uz gāzesvadiem, kur 

iespējama saskarsme ar biokoroziju, ja uz rokām ir saskrāpējumi, vaļējas brūces vai bojāta āda. 

Lai izvairītos no bioloģiskā riska (klostrīdijām), veicot gāzesvadu izolācijas nomaiņu, lietot 

mehāniski izturīgus aizsargcimdus. 

• Ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams darbus veikt ārpus darba laika, darbu izpildes laiks, vieta 

un ilgums jāsaskaņo ar Pasūtītāju piecas darbadienas iepriekš; 

• Zemes darbi attālumā līdz 0.5 m no cauruļvada jāveic ar rokām; 

• Darba vadītājam un Darbu veikšanas personālam jābūt apmācītiem un sertificētiem darbam ar 

pielietojamo izolācijas materiālu; 

• Jebkuru darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības saskaņošanas ar 

objekta vadītāju. Pirms darbu uzsākšanas jābūt nokārtotām visām Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un objektā prasītajām atļaujām – pielaidēm; 

• Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja tas nepieciešams drošības un tehnoloģiskā 

procesa nodrošināšanai; 

• Jebkuras atkāpes no tehniskajā uzdevumā minētajām prasībām rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju; 

• Pēc darbu izpildes saņemt atzinumus no zemes lietotājiem vai īpašniekiem; 

• Nodot Pasūtītājam izpilddokumentāciju par izpildītajiem darbiem.  

Darbu apjomi un darbu secība 

• Izstrādāt darbu organizēšanas projektu un saskaņot to ar Pasūtītāju un citiem komunikāciju 

turētājiem, zemes īpašniekiem un citām ieinteresētām institūcijām; 

• Piegādāt darbu izpildes vietā izolācijas materiālus un nepieciešamo aprīkojumu; 

• Attīrīt gāzesvada trasi no krūmiem un kokiem; 

• Ierīkot pagaidu piebraucamo ceļu, kur tas ir nepieciešams; 

• Noņemt melnzemes slāni un atsegt gāzesvadu; 

• Novadīt no tranšejām ūdeni, kur tas nepieciešams, kvalitatīvu remontdarbu veikšanas 

nodrošināšanai; 

• Nepieciešamības gadījumā demontēt gāzesvada uzsvarus; 

• Noņemt esošo izolāciju un attīrīt cauruļvada virsmu, izmantojot smilšu strūklas aparātu, līdz Sa2.5 

(Standarts ISO 8501-01 Ļoti rūpīga attīrīšana ar smilšu strūklu. Pēc vizuālas pārbaudes virsmai 

jābūt attīrītai no redzamiem eļļas, tauku un netīrumu traipiem u.c. Pieļaujamas ir tikai maz 

redzamas strīpas un plankumi) tīrības klasei; 
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• PGV katras caurules vizuāla un instrumentāla (sieniņu biezums) tehniskā stāvokļa diagnostika; 

• Tehniska risinājuma izstrādāšana (ja diagnostikas laikā konstatēti cauruļvada defekti). Defektu 

bīstamības aprēķins, atlikušā ekspluatācijas ilguma aprēķināšana. Slēdziena sagatavošana par 

minētā posma nomaiņas nepieciešamību vai posma ekspluatācijas turpināšanu; 

• Uzklāt praimera gruntējumu, uzmontēt izolāciju ar aizsargslāni; 

• Nepieciešamības gadījumā, montēt demontētos uzsvarus izmantojot jaunu starpliku starp 

gāzesvadu un uzsvaru; 

• Aizbērt tranšeju; 

• Atjaunot melnzemes slāni; 

• Veikt labiekārtošanas darbus; 

• Saņemt atzinumus no zemju īpašniekiem un citām ieinteresētājām institūcijām;  

• Noformēt izpilddokumentāciju; 

• Sagatavot un iesniegt galīgo slēdzienu par cauruļvada atjaunoto posmu tehnisko resursu. 

Tehnisko risinājumu izstrādāšana 

Tehniskie risinājumi jāizstrādā izolācijas atjaunošanas laikā atrastiem cauruļu defektiem, 

pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas atskaites rezultātiem.  

Tehniskajā risinājumā jāiekļauj: 

• defektu lokācija (izvietojums); 

• defektu veidu, tipu un izmēru pēc apsekošanas un diagnostikas datiem; 

• radiogrammas atšifrējumus (ja ir); 

• defektīvās caurules sieniņas faktisko stiprības aprēķinu, t.sk. nospriegotā deformētā stāvokļa 

parametrus, stiprības rezerves koeficentu; 

• nesagraujošās kontroles darbu apjomu, ar pēcremonta rezultātu kontroli; 

• defekta bezavārijas ekspluatācijas pieļaujamā darba spiediena lielums līdz plānotajam remontam;  

• gāzesvada pieļaujamais darba spiediens defektu remonta laikā; 

• ieteicamās defektu remonta metodes, metožu un remonta secības apraksts. Defekta remonta 

metodei ir jānodrošina caurules remontējamā posma ekspluatācijas drošība, projektētais 

ekspluatācijas darba spiediens (iespēju robežas), kā arī metode jāizvēlas, ņemot vērā materiālo 

resursu un bīstamo faktoru minimalizēšanu remonta darbu laikā; 

• izremontētā defekta drošas ekspluatācijas termiņš (remonta metodei jānodrošina cauruļvada 

posma kalpošanas termiņš vismaz 30 (trīsdesmit) gadi); 

• tehniskais risinājums jāizstrādā vienai caurulei, iekļaujot visus apsekotus bīstamos defektus (viena 

caurule uzskatāma par posmu starp gredzenšuvēm, ja tā nav garāka par 14 m); 

• Tehniskajam risinājumam jābūt apstiprinātam kādā no Latvijā akreditētām inspicēšanas 

institūcijām (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu 

apvienība" - TUV Rheinland grupa vai AS "Inspecta Latvia" vai Tehnisko ekspertu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik"). 

Pasūtītāja pienākumi 

• Pazemināt spiedienu gāzesvadā, nepieciešamības gadījumā atbrīvot no gāzes remontējamo 

gāzesvada posmu; 

• Noteikt izolācijas nomaiņas posmus gāzesvada trasē; 

• Nodrošināt remontdarbu izpildi (kompozīta uzmavu uzlikšana, metāla uzmavu piemetināšana, 

defektu apslīpēšana, nepieciešamības gadījumā - posma nomaiņa) saskaņā ar saņemto tehnisko 

risinājumu, iekļaujot nepieciešamos materiālus; 

• Pieņemt kvalitatīvi izpildītos darbus; 

• Brīdināt zemes īpašniekus par izolācijas atjaunošanas remontdarbiem gāzesvada aizsargjoslā.    
 

Speciālās prasības 

• Pēc izolācijas remonta atjaunot aizsargvaļņus vietās, kur tādi ir bijuši pirms remontu veikšanas; 
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• Vietās, kur gāzesvads šķērso ceļus, strautus, grāvjus un citus šķērsojumus, izolācijai jāuzklāj 

aizsargslānis dubultā;  

• Piedāvājumā uzrādīt speciālās ierīces un mehānismus, kas tiks izmantoti darbu procesā; 

• Rakstveida apliecinājums no Latvijā akreditētās inspicēšanas institūcijas (Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland 

grupa vai akciju sabiedrības "Inspecta Latvia", vai Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību "TUV Nord Baltik") par sadarbību; 

• Rakstveida apliecinājums no Latvijā akreditētās defektoskopijas laboratorijas. 

 

Kvalitātes prasības 

• Kvalitātes prasībām jāatbilst LVS 423 „Vispārīgas prasības tērauda pazemes gāzesvadu 

korozijazsardzībai”, LVS EN12068 „Katodaizsardzība – Ārējie organiskie pārklājumi pazemes 

vai zemūdens tērauda cauruļvadu korozijazsardzībai un katodaizsardzībai – Lentes prasībām” 

prasībām. Vispārējās prasības aizsardzībai no korozijas; 

• Izolācijas uzklāšanas kvalitātes pārbaudes veiks Pasūtītājs ar elektroizlādes un adhēzijas 

pārbaudes metodēm; 

• Minimālais garantijas termiņš darbiem – 60 mēneši. 

 

Darbu uzraudzība 

• Pretendentam jābūt darbu vadītājam, kurš sertificēts veikt maģistrālo gāzes apgādes sistēmu ar 

darba spiedienu lielāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu. 

 

Piedāvājumā iesniedzama dokumentācija 

• Darbu vadītāja prakses sertifikāts, izolētāju sertifikāti; 

• Defektoskopijas laboratorijas akreditācijas sertifikāti un citi dokumenti nepieciešamie metinātu 

šuvju un caurules sieniņas testēšanai; 

• Defektoskopistu akreditācijas sertifikāti un citi dokumenti nepieciešamie caurules tehniskā 

stāvokļa diagnostikai;  

• Pretendentam jāiesniedz veicamo darbu izpildes plāns un kārtība; 

• Pretendentiem jāiesniedz tāme par šādām sadaļām: 

▪ Zemes darbu izmaksas; 

▪ Vecās izolācijas demontāžas izmaksas; 

▪ PGV tehniskā stāvokļa diagnostika; 

▪ Jaunās izolācijas uzklāšanas izmaksas; 

▪ Labiekārtošanas darbu izmaksas. 

▪ Papilddarbi par 1 vienību: 

▪ Gāzesvada uzsvara demontāžā un montāža 1 gab.; 

▪ Gāzesvada veca uzsvara demontāžā un jauna dzelzsbetona uzsvara montāža parastos 

apstākļos 1 gab.; 

▪ Gāzesvada veca uzsvara demontāžā un jauna čuguna uzsvara montāža purva apstākļos 

1 gab.; 

▪ Tehniska risinājuma izstrādāšana 1 gab.; 

▪ Metināšanas šuves radiogrāfijas testēšana 1 metrs; 

▪ Metināšanas šuves ultraskaņas testēšana 1 metrs; 

▪ Metināšanas šuves testēšana ar krāsaino šķidrumu (penetrācija) daļiņām 1 metrs; 

▪ Metināšanas šuves testēšana ar magnētiskajām daļiņām 1 metrs; 

▪ Caurules virsmas ultraskaņas testēšana 1dm2; 

▪ Caurules virsmas testēšana ar krāsaino šķidrumu (penetrācija) daļiņām 1dm2; 

▪ Caurules virsmas testēšana ar magnētiskajām daļiņām 1 dm2; 

▪ Transporta pakalpojumi 1 km. 
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Izpilddokumentācijas saraksts 

Pārvades gāzes vada izolācijas remonts tiek sadalīts pa darba etapiem, un katra etapa beigās tiek 

sastādīti šādi akti: 

• akts par gāzesvada trases nodošanu; 

• akts par gāzesvada atrakšanu;  

• akts par uzsvaru demontāžu (ja ir); 

• akts par vecās izolācijas noņemšanu; 

• akts par gāzesvada caurules attīrīšanu ar smilšu strūklu; 

• akts par grunts (praimera) uzklāšanu; 

• akts par izolācijas uzklāšanu un pārbaudi;  

• akts par aizsargslāņa uzklāšanu un pārbaudi; 

• akts par uzsvaru montāžu (ja ir); 

• akts par gāzesvada tranšejas aizbēršanu; 

• caurules apsekošanas tehniskais akts; 

• tehniskais risinājums. 

Inženierkomunikāciju turētāji, ar kuriem Izpildītājam jāveic saskaņošana (pēc 

nepieciešamības) ar: 

 

• AS “Sadales tīkls”. 

• AS„ Augstsprieguma tīkls”.  

• VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņot rakšanas darbus autoceļa ekspluatācijas aizsargjoslā; divas 

nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

• SIA „Citrus Solutions” saskaņot un saņemt rakšanas atļaujas sakaru un optisko kabeļu 

aizsargjoslās un izsaukt pārstāvjus. 

• Saskaņot būvniecības tehnikas pārvietošanu pa pagasta vai servitūta ceļiem ar attiecīgo pagastu 

domēm (padomēm) vai zemes īpašniekiem, atkarībā no izvēlētā maršruta. 

• Lai piebrauktu pie konkrētās darba vietas, būvniecības tehnikas pārvietošanu saskaņot ar konkrēto 

zemes gabalu īpašniekiem vai lietotājiem. Turpmākajiem remontdarbiem izmantot zemes 

īpašnieku norādījumus. 

• Jautājumus par meliorāciju precizēt attiecīgajās Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu 

nodaļās (www.zmni.lv). 

Tehniskās prasības materiālam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukstas uzklāšanas izolācijas lenta 

Materiāla veids, izmēri   

Fasējums Ruļļveida 

Atbilstība normām EN 12068, DIN 30 672 

Aizsardzības klase  “B”  

Darba temperatūra līdz +30 ºC 

Aizsargājošā lenta 

Materiāla veids, izmēri   

Fasējums Ruļļveida 

Atbilstība normām EN 12068 

Aizsardzības klase  “B”  

Darba temperatūra līdz +30 ºC 

Gruntējošais sastāvs 

Jābūt savietojamam ar iepriekš minētajiem materiāliem 

http://www.zmni.lv/
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Iesniedzamā dokumentācija: 

• Informācija par materiālu izgatavotāju; 

• Materiālu sertifikāti; 

• Materiālu minimālās tehniskās prasības saskaņā ar standartu EN 12068; 

• Materiālu uzklāšanas instrukcija; 

• Materiālu daudzuma aprēķins; 

• Drošības datu lapa. 

Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu, angļu vai krievu valodā. 

 

PGV Pleskava - Rīga pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmi 

Nr. 

p/k 

Caurules Nr. Posma 

garums, 

m 

PL 

Nr. 
Adrese 

Remontējamā posma 

koordināte, sākums (WGS-

84) 

Sākums Beigas Lat. Long. 

1 4258 4258 12 1245082 Ziemera pag. 57.5715734 27.0529768 

2 4263 4268 57 1245082 Ziemera pag. 57.5712110 27.0523110 

  Ziemera pag. 69         

3 4343 4439а 967 150142 Veclaicenes pag. 57.5673911 27.0406959 

  Veclaicenes pag. 967         

4 5768 5768 12 150145 Apes pag. 57.5207907 26.7700391 

5 5775 5775 12 150145 Apes pag. 57.5211514 26.7688523 

6 5780 5783 47 150145 Apes pag. 57.5213051 26.7679257 

7 6040 6040 12 150145 Apes pag. 57.5159444 26.7203801 

8 6679 6681 36 150145 Apes pag. 57.4912299 26.6166218 

  Apes pag. 119         

9 6756 6760 59 150143 Trapenes pag. 57.4880291 26.6035394 

10 6904 6906 35 150143 Trapenes pag. 57.4859527 26.5751189 

11 6974 6974 12 150143 Trapenes pag. 57.4806903 26.5668800 

12 6978 6984 71 150143 Trapenes pag. 57.4803851 26.5661985 

13 7000 7005 70 150143 Trapenes pag. 57.4795924 26.5623924 

14 7127 7136 117 150143 Trapenes pag. 57.4758851 26.5388201 

15 7146 7148 45 150143 Trapenes pag. 57.4750657 26.5351750 

16 7311 7325 174 150143 Trapenes pag. 57.4699731 26.5043826 

17 7334 7337 47 150143 Trapenes pag. 57.4695912 26.4999823 

  Trapenes pag. 630         

18 7339 7344 70 1245094 Gaujienas pag. 57.4695011 26.4990291 

19 7450 7453 47 1245094 Gaujienas pag. 57.4679824 26.4787252 

20 7542 7544 35 1245094 Gaujienas pag. 57.4687012 26.4615408 

21 7676 7681 70 1245094 Gaujienas pag. 57.4623357 26.4385406 

22 7722 7724 35 1245094 Gaujienas pag. 57.4593837 26.4316014 

  Gaujienas pag. 257         

23 7730 7741 140 150140 Virešu pag. 57.4587289 26.4306347 

24 7760 7762 35 150140 Virešu pag. 57.4562975 26.4271897 

25 7828 7834 82 150140 Virešu pag. 57.4511967 26.4182358 

26 7941 7943 35 150140 Virešu pag. 57.4486836 26.3974651 
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27 8117 8123 78 150140 Virešu pag. 57.4430965 26.3658701 

28 8330A 8333 48 150140 Virešu pag. 57.4416816 26.3291973 

29 8452 8455 38 150140 Virešu pag. 57.4429543 26.3098587 

30 8505 8507 35 150140 Virešu pag. 57.4424258 26.3000955 

  Virešu pag. 491         

31 8624 8626 36 150146 Grundzāles pag. 57.4386791 26.2780360 

32 8696 8699 47 150146 Grundzāles pag. 57.4376749 26.2648605 

33 8901 8903 36 150146 Grundzāles pag. 57.4370545 26.2270580 

 Grundzāles pag. 119         

34 9053 9054 24 150147 Palsmanes pag. 57.4319008 26.1998181 

35 9069 9072 38 150147 Palsmanes pag. 57.4316749 26.1967796 

36 9239 9246 43 150147 Palsmanes pag. 57.4294939 26.1649402 

37 9721 9721 12 150147 Palsmanes pag. 57.4042791 26.0915225 

38 9728 9728 12 150147 Palsmanes pag. 57.4039403 26.0903308 

39 9802 9805 47 150147 Palsmanes pag. 57.3995865 26.0785052 

40 9808 9811 47 150147 Palsmanes pag. 57.3992083 26.0775728 

41 9817 9823 81 150147 Palsmanes pag. 57.3986011 26.0762530 

42 9858 9861 47 150147 Palsmanes pag. 57.3962958 26.0702138 

 Palsmanes pag. 351         

43 9919 9926 93 159700 Launkalnes pag. 57.3966310 26.0584060 

44 9941 9944 45 159700 Launkalnes pag. 57.3966365 26.0541384 

45 9948 9948 12 159700 Launkalnes pag. 57.3962509 26.0530012 

46 10204 10204 12 159700 Launkalnes pag. 57.3831250 26.0112578 

47 10318 10321 47 159700 Launkalnes pag. 57.3749174 25.9918866 

48 10332 10336 59 159700 Launkalnes pag. 57.3745460 25.9895799 

49 10475 10478 47 159700 Launkalnes pag. 57.3757693 25.9619936 

50 10560 10560 12 159700 Launkalnes pag. 57.3727127 25.9465574 

51 11069 11070 24 159700 Launkalnes pag. 57.3558834 25.8669158 

52 11090 11091 14 159700 Launkalnes pag. 57.3550484 25.8632522 

 Launkalnes pag. 365         

53 11131 11144 154 150149 Brantu pag. 57.3533765 25.8562347 

54 11514 11514 15 150149 Brantu pag. 57.3451698 25.7835277 

 Brantu pag. 169         

55 11311 11312 24 159700 Launkalnes pag. 57.3484050 25.8240677 

56 11349 11352 47 159700 Launkalnes pag. 57.3491240 25.8167505 

 Launkalnes pag. 71         

57 11800 11801 19 150150 Raunas pag. 57.3331030 25.7350158 

58 11830 11831 30 150150 Raunas pag. 57.3332108 25.7288912 

59 11837 11839 41 150150 Raunas pag. 57.3332510 25.7271597 

60 11971 11972 26 150150 Raunas pag. 57.3327096 25.6989614 

61 12173 12174 28 150150 Raunas pag. 57.3212815 25.6624687 

 Raunas pag. 144         

62 14277 14277 16 150152 Drabešu pag. 57.2556106 25.2365757 

 Drabešu pag. 15         

63 15131 15131 15 150151 Līgatnes pag. 57.2113730 25.0853464 
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64 15384 15386 14 150151 Līgatnes pag. 57.2070887 25.0346866 

 Līgatnes pag. 29         

  Kopā 3796         

  

PGV Rīga - Paņeveža PGK pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmi 

Nr. 

p/k 

Caurules Nr. Remontē

jama 

posma 

garums, 

m 

Pamatlī

dzekļa 

Nr. 

Adrese 

Koordinates 

Sākums Beigas Lat. Long. 

1 152700 152710 24 150749 Gailīšu pag. 56.3181729 24.2661537 

  Gailīšu pag. 24         

2 155800 155830 46 150750 Ceraukstes pag. 56.3466981 24.2809367 

3 156000 156226 252 150750 Ceraukstes pag. 56.3486169 24.2796895 

4 156340 156560 242 150750 Ceraukstes pag. 56.3517562 24.2779582 

5 156630 156810 222 150750 Ceraukstes pag. 56.3544195 24.2764506 

6 157120 157130 23 150750 Ceraukstes pag. 56.3590065 24.2728570 

7 157280 157310 47 150750 Ceraukstes pag. 56.3607947 24.2720433 

8 157360 157580 267 150750 Ceraukstes pag. 56.3615928 24.2717409 

9 157770 157880 138 150750 Ceraukstes pag. 56.3661844 24.2714594 

10 158570 158620 68 150750 Ceraukstes pag. 56.3731882 24.2650627 

11 158840 158840 12 150750 Ceraukstes pag. 56.3755897 24.2626338 

12 158880 158980 127 150750 Ceraukstes pag. 56.3759527 24.2622709 

13 159040 159050 24 150750 Ceraukstes pag. 56.3773972 24.2608112 

14 159730 159930 219 150750 Ceraukstes pag. 56.3834319 24.2549793 

15 160350 160810 465 150750 Ceraukstes pag. 56.3892357 24.2560962 

16 160890 160930 57 150750 Ceraukstes pag. 56.3940025 24.2580955 

17 163720 163742 36 150750 Ceraukstes pag. 56.4167073 24.2390761 

  Ceraukstes pag. 2245         

18 167490 167590 127 150751 Codes pag. 56.4451476 24.2064203 

19 173380 173520 172 150751 Codes pag. 56.5021288 24.1871845 

  Codes pag. 299         

20 177560 177580 20 150752 Iecavas pag. 56.5420000 24.1800241 

21 177870 177890 34 150752 Iecavas pag. 56.5449311 24.1797995 

22 181540 181630 115 150752 Iecavas pag. 56.5791419 24.1689352 

23 185190 185220 47 150752 Iecavas pag. 56.6134508 24.1831772 

24 185260 185370 140 150752 Iecavas pag. 56.6138070 24.1843173 

  Iecavas pag. 356         

25 210880 210940 71 150754 Daugmales pag. 56.8175470 24.4020198 

  Daugmales pag. 71         

26 215550 215600 52 150755 Salaspils pag. 56.8588193 24.4167320 

27 216980 217080 109 150755 Salaspils pag. 56.8714284 24.4138802 

  Salaspils pag. 161         

  Kopā 3156         

  

PGV Izborska – Inčukalna PGK pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmi  
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Nr. 

p/k 

Caurules Nr. 
Remontē

jama 

posma 

garums, 

m 

Pamatlī

dzekļa 

Nr. 

Adrese 

Remontējamā posma 

koordināte, sākums (WGS-

84) 

Sākums Beigas Lat. Long. 

1 37560 37600 71 150890 Veclaicenes pag. 57.565677 27.031727 

2 38260 38280 34 150890 Veclaicenes pag. 57.563802 27.024119 

3 38350 38390 70 150890 Veclaicenes pag. 57.563442 27.022251 

4 38560 38570 21 150890 Veclaicenes pag. 57.562550 27.018217 

5 39170 39190 41 150890 Veclaicenes pag. 57.560518 27.006267 

6 40770 40780 28 150890 Veclaicenes pag. 57.555630 26.976323 

7 41290 41320 57 150890 Veclaicenes pag. 57.554670 26.965270 

  Veclaicenes pag. 322         

8 41430 41440 26 150891 Ziemera pag. 57.554425 26.962382 

  Ziemera pag. 26         

9 49700 49810 142 150893 Apes pag. 57.521777 26.801731 

10 50720 50970 296 150893 Apes pag. 57.519895 26.781272 

11 53300 53310 29 150893 Apes pag. 57.517255 26.730277 

12 54980 54990 28 150893 Apes pag. 57.513748 26.694487 

13 55740 55770 52 150893 Apes pag. 57.508292 26.681072 

14 56630 56670 67 150893 Apes pag. 57.502832 26.664146 

15 56710 56740 54 150893 Apes pag. 57.502270 26.662702 

16 57090 57100 29 150893 Apes pag. 57.500763 26.654520 

17 57460 57480 39 150893 Apes pag. 57.499724 26.646902 

18 57730 57760 52 150893 Apes pag. 57.498577 26.641367 

  Apes pag. 788         

19 59810 59880 93 981233 Trapenes pag. 57.488075 26.602812 

20 60040 60090 69 981233 Trapenes pag. 57.487709 26.598015 

21 61140 61150 28 981233 Trapenes pag. 57.486054 26.574590 

22 61230 61260 47 981233 Trapenes pag. 57.485936 26.572681 

23 61630 61640 23 981233 Trapenes pag. 57.482280 26.568324 

24 62680 62710 46 981233 Trapenes pag. 57.476987 26.547902 

25 63890 63910 40 981233 Trapenes pag. 57.472486 26.525618 

26 64080 64100 39 981233 Trapenes pag. 57.471936 26.521437 

27 64220 64250 45 981233 Trapenes pag. 57.471611 26.518503 

28 64540 64580 72 981233 Trapenes pag. 57.471080 26.511267 

29 64780 64810 47 981233 Trapenes pag. 57.470446 26.505998 

30 65080 65090 28 981233 Trapenes pag. 57.469801 26.500113 

  Trapenes pag. 577         

31 65590 65610 42 150889 Gaujienas pag. 57.468685 26.488406 

32 65640 65660 41 150889 Gaujienas pag. 57.468564 26.487305 

33 65850 65860 30 150889 Gaujienas pag. 57.468104 26.482497 

34 67080 67250 206 150889 Gaujienas pag. 57.468616 26.460432 

35 67290 67340 78 150889 Gaujienas pag. 57.467591 26.456779 

36 67420 67430 26 150889 Gaujienas pag. 57.466892 26.454237 

37 67730 67740 28 150889 Gaujienas pag. 57.465548 26.449218 
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38 67800 67820 41 150889 Gaujienas pag. 57.465198 26.447852 

39 67990 68000 29 150889 Gaujienas pag. 57.464167 26.443985 

40 68080 68120 68 150889 Gaujienas pag. 57.463786 26.442386 

41 68190 68230 73 150889 Gaujienas pag. 57.463176 26.440284 

42 68340 68370 52 150889 Gaujienas pag. 57.462225 26.437364 

  Gaujienas pag. 714         

43 68820 68830 26 150888 Virešu pag. 57.458498 26.429932 

44 69310 69320 27 150888 Virešu pag. 57.453681 26.423408 

45 70360 70370 25 150888 Virešu pag. 57.449265 26.403480 

46 70610 70620 28 150888 Virešu pag. 57.448939 26.398108 

47 71840 71870 48 150888 Virešu pag. 57.445180 26.372583 

48 72190 72270 117 150888 Virešu pag. 57.443307 26.365804 

49 72400 72410 24 150888 Virešu pag. 57.442561 26.361552 

50 72510 72530 42 150888 Virešu pag. 57.442197 26.359557 

  Virešu pag. 337         

51 77570 77660 102 150813 Grundzāles pag. 57.437195 26.268591 

52 78760 78790 47 150813 Grundzāles pag. 57.439475 26.247582 

  Grundzāles pag. 149         

53 83480 83520 58 150814 Palsmanes pag. 57.428976 26.155061 

  Palsmanes pag. 58         

54 93930 93960 45 150815 Launkalnes pag. 57.375103 25.991888 

55 94060 94140 104 150815 Launkalnes pag. 57.374696 25.989606 

56 94210 94320 115 150815 Launkalnes pag. 57.374721 25.986737 

57 96300 96340 59 150815 Launkalnes pag. 57.372729 25.946322 

58 96460 96510 71 150815 Launkalnes pag. 57.372137 25.943532 

59 96790 96820 39 150815 Launkalnes pag. 57.373674 25.938387 

60 97160 97170 23 150815 Launkalnes pag. 57.375684 25.932793 

61 97420 97460 58 150815 Launkalnes pag. 57.376229 25.928868 

62 100910 101010 126 150815 Launkalnes pag. 57.358256 25.877030 

63 103120 103140 22 150815 Launkalnes pag. 57.349341 25.839251 

  Launkalnes pag. 662         

64 106970 106980 28 150816 Brantu pag. 57.338563 25.770869 

65 107390 107520 148 150816 Brantu pag. 57.335659 25.764021 

66 107590 107650 93 150816 Brantu pag. 57.334490 25.760988 

67 107900 107950 65 150816 Brantu pag. 57.332933 25.755728 

68 108070 108100 45 150816 Brantu pag. 57.332948 25.752562 

69 108440 108500 86 150816 Brantu pag. 57.333070 25.745383 

  Brantu pag. 465         

70 108540 108560 38 150913 Raunas pag. 57.333090 25.743321 

71 108590 108620 36 150913 Raunas pag. 57.333097 25.742322 

72 108800 108820 38 150913 Raunas pag. 57.333166 25.738199 

73 108960 109010 71 150913 Raunas pag. 57.333216 25.734885 

74 109970 109980 29 150913 Raunas pag. 57.333575 25.715194 

75 111330 111350 37 150913 Raunas pag. 57.330322 25.688071 

76 113230 113270 58 150913 Raunas pag. 57.320461 25.655458 
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77 114160 114170 24 150913 Raunas pag. 57.316423 25.640364 

78 115970 115980 21 150913 Raunas pag. 57.308142 25.610027 

79 116010 116050 58 150913 Raunas pag. 57.307959 25.609375 

80 116320 116470 181 150913 Raunas pag. 57.306570 25.604616 

81 117930 117990 74 150913 Raunas pag. 57.300007 25.576282 

  Raunas pag. 665         

  Kopā   4763         
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2.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam 

“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  

Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa 

 un tehnisko resursu atjaunošana”    

Piedāvājuma vēstule 

2020.gada _______________Nr.__________                                    ________________ 
                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 

Akciju sabiedrība  “Conexus Baltic Grid” 

Rīga, Stigu iela 14, LV-1021 

 

Atklāta konkursa nolikumam “Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-

Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un 

tehnisko resursu atjaunošana”, PRO-2020/232. 

 

Iepazinušies ar Konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski 

izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt Darbus, saskaņā ar Konkursa 

nolikumu, tā Tehnisko  specifikāciju un mūsu sastādīto izmaksu tāmi par summu: 

Nr.p.

k 
Darba nosaukums      

Posmu 

skaits 

Atjauno-

jamo 

posmu 

garums, m 

Izpildes 

laiks 

Piedāvājuma 

 cena  

(bez PVN) 

EUR 

1 

Pārvades gāzesvada Pleskava-

Rīga pretkorozijas izolācijas 

materiālu piegāde un nomaiņa 

(saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā uzrādītiem 

apjomiem un pretendenta 

sastādīto izmaksu tāmi 

(3.pielikums) t.sk.  

64 3796 

līdz 

21.12.2020. 

  

1.1 Ziemera pagasts 2 69   

1.2 Veclaicenes pagasts 1 967   

1.3 Apes pagasts 5 119   

1.4 Trapenes pagasts 9 630   

1.5 Gaujienas pagasts 5 257   

1.6 Virešu pagasts 8 491   

1.7 Grundzāles pagasts 3 119  

1.8 Palsmanes pagasts 9 351  

1.9 Launkalnes pagasts 12 436  

1.10 Brantu pagasts 2 169  

1.11 Raunas pagasts 5 144  

1.12 Drabešu pagasts 1 16  

1.13 Līgatnes pagasts 2 29   

2 KOPĀ bez PVN         
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Nr.p.

k 
Darba nosaukums      

Posmu 

skaits 

Atjauno-

jamo 

posmu 

garums, m 

Izpildes 

laiks 

Piedāvājuma 

 cena  

(bez PVN) 

EUR 

1 

Pārvades gāzesvada Rīga-

Paņeveža pretkorozijas 

izolācijas materiālu piegāde un 

nomaiņa (saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā uzrādītiem 

apjomiem un pretendenta 

sastādīto izmaksu tāmi 

(3.pielikums) t.sk.  

27 3156 
no 15.10.2020. 

līdz 

24.11.2020. 

 

no 04.10.2021. 

līdz 

07.11.2021. 

  

1.1 Gailīšu pagasts 1 24   

1.2 Ceraukstes pagasts 16 2245   

1.3 Codes pagasts 2 299   

1.4 Iecavas pagasts 5 356   

1.5 Daugmales pagasts 1 71   

1.6 Salaspils pagasts 2 161   

2 KOPĀ bez PVN         

 

 

Nr.p.

k 
Darba nosaukums      

Posmu 

skaits 

Atjauno-

jamo 

posmu 

garums, m 

Izpildes 

laiks 

Piedāvājuma 

 cena  

(bez PVN) 

EUR 

1 

Pārvades gāzesvada Izborska–

Inčukalna PGK pretkorozijas 

izolācijas materiālu piegāde un 

nomaiņa (saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā uzrādītiem 

apjomiem un pretendenta 

sastādīto izmaksu tāmi 

(3.pielikums) t.sk.  

81 4763 

no 04.01.2021. 

līdz 

30.04.2021. 

  

1.1 Veclaicenes pagasts 7 322   

1.2 Ziemera pagasts 1 26   

1.3 Apes pagasts 10 788   

1.4 Trapenes pagasts 12 577   

1.5 Gaujienas pagasts 12 714   

1.6 Virešu pagasts 8 337   

1.7 Grundzāles pagasts 2 149  

1.8 Palsmanes pagasts 1 58  

1.9 Launkalnes pagasts 10 662  

1.10 Brantu pagasts 6 465  

1.11 Raunas pagasts 12 665  

2 KOPĀ bez PVN         
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Pārvades gāzesvadu Pleskava-

Rīga, Rīga-Paņeveža un 

Izborska–Inčukalna PGK 

pretkorozijas izolācijas 

materiālu piegāde un nomaiņa 

KOPĀ bez PVN 

        

 

Darbu garantijas laiks  _____________________________  
 

Informācija par Pretendenta atbildīgo darbu vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās Darbu izpildi un 

par darbu veicējiem, kuri veiks darbu izpildi: 

______________________________________________________________________________   
                                  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Informācija par Pretendenta speciālistiem (izolētāji, mehānismu mašīnisti), kuri veiks Darbu 

izpildi, izsniegto apliecību (sertifikātu) kopijas un pieredze 

______________________________________________________________________________   
                                  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti 

____________________________________________________________________________ 

 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic 

Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams)  

______________________________________________________________________________ 

 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta 

Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu  (ja 

nepieciešams) 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām 

personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai  nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.  

 

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs: _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese: _______________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus 

Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

______________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  

1. Jāpievieno Pretendenta sastādīta izmaksu tāme, saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām 

2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu. 
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2.1.___________________________________________________________ uz ______lapām; 

2.2.___________________________________________________________ uz ______lapām; 

2.3.___________________________________________________________ uz ______lapām; 

… 
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)
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3.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam 

“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  

Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa 

 un tehnisko resursu atjaunošana” 

Izmaksu tāme 
 

Pasūtītājs: akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" 

Pretendents: ______________________________ 

Konkurss: __________________________________ 

Nr.p.k Tāmes Nr. Sadaļas nosaukums Tāmes izmaksas 

(EUR) 

Tai skaitā 

Darbietilpība 

(c/h) 

darba alga 

(EUR) 

materiāli 

(EUR) 

mehānismi 

(EUR) 

1 Tāme Nr.1            

…. ….            

…. ….            

…. ….            

…. ….            

….. 
…. 

 
          

…. ….  Apdrošināšana           

….  …. Mobilizācija/demobilizācija           

    Kopā:           

    Virsizdevumi       
    t.sk. darba aizardzība       
    Peļņa       
    Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       
    Pavisam kopā       
    PVN 21%       
    Pavisam kopā ar PVN 21%       
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 4.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam 

“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  

Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa 

 un tehnisko resursu atjaunošana” 
 

 

 

Informācija par darbiem, ko Pretendents 

pēdējo 3 (trīs) gadu (2017., 2018., 2019.gads, 2020.gads tiks ņemts vērā) laikā veicis 

gāzesvados ar darba spiedienu virs 1,6 MPa, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 

7.6.punkta prasībām 

 

Atklātam konkursam “Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-

Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas 

nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana” 

 

Pasūtītājs (nosaukums, 

adrese, kontaktpersona, 

tālruņa numurs) 

Objekta nosaukums, 

adrese, apjoms 
Darbu vadītājs Izpildes gads 

    

    

    

    

 

 

2020.gada ___._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

 

 

5.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam 

“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  

Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa 

 un tehnisko resursu atjaunošana” 
 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma forma  
 

2020. gada ____ ______________ 

 

Adresāts: Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

        Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija 

 

Atklāta konkursa „Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža 

pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un 

tehnisko resursu atjaunošana”. 

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka mūsu klients – 

_______________ 

(vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk 

– 

Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – _______________ (vienotais reģistrācijas 

numurs 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): 

_______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā „Pārvades gāzesvadu Pleskava-

Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegādi, 

cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņu un tehnisko resursu atjaunošana” (iepirkuma 

identifikācijas numurs: PRO-2020/232) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma 

procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt 

Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [EUR] _______________ 

(_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts 

atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa 

Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir 

iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

  

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija; 

2. Pretendents ir sniedzis konkursa komisijai nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas ļauj 

kvalificēties darbu izpildei; 

3. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un 

iepirkuma līgumā paredzēto avansa nodrošinājumu(ja avanss tiek pieprasīts); 

4. Pretendents, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta 

iepirkuma līgumu. 
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Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana 

veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma 

parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar 

Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju 

identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz (saskaņā ar nolikuma 8.1.punktu) 2020_. gada ___. _______________ 

(turpmāk – Beigu datums). Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Bankas SWIFT adrese). 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija 

Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus 

neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas 

normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, 

izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

 

______________________  (Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)  

 

 


