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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Vispārīgā informācija  

 

Cenu aptauju veic: Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”  

Reģistrācijas numurs: 40008019379 

Juridiskā un fiziskā adrese: Vīlandes 3-7, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67830999 

E-pasts: ldf@ldf.lv 

Projekta nosaukums: LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to 

dažādas izmantošanas veicināšana” 

Projekta aktivitāte: C.3 

Kontaktpersona: Inga Račinska 

 

1.2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts un termiņi 

1.2.1. Angāra - lopu novietnes sagatavošana, piegāde un uzstādīšana nodibinājuma “Latvijas 

Dabas fonda” (turpmāk - LDF) projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana 

un to dažādas izmantošanas veicināšana” vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju-darba uzdevumu. 

1.2.2. Cenā jāiekļauj preces piegādes un uzstādīšanas izmaksas līdz Pasūtītāja norādītajai 

piegādes adresei. 

1.2.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.  

1.2.4. Piegādes vieta ir "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads. 

 

1.3. Cenu aptaujas nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 

1.3.1. Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties LDF mājaslapā internetā www.ldf.lv, sadaļā 

“Jaunumi”. 

1.3.2. Pretendenti var savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un iesniegt jautājumus 

par cenu aptaujas dokumentos iekļautajām prasībām. Pretendenta lūgumi pēc papildu 

informācijas, un uzdotie jautājumi adresējami LDF kontaktpersonai: GrassLIFE 

projekta vadītājai Ingai Račinskai (inga.racinska@ldf.lv, 67830999). 

1.3.3. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst 

saistošas visiem cenu aptaujas iespējamiem Pretendentiem ar to paziņošanas brīdi LDF 

mājaslapā internetā. 

 

1.4. Piedāvājuma noformēšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība 

1.4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 24.08.2018. plkst.17:00, iesniedzot tos 

elektroniski uz e-pasta adresi: aiva.vekmane@ldf.lv vai janis.andrusaitis@ldf.lv līdz 

norādītajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks izskatīti. 

1.4.2. Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam vienā eksemplārā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 

-  darba uzdevumā noteiktām prasībām. 

 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet 

ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

mailto:ldf@ldf.lv
http://www.ldf.lv/
file:///C:/Users/aiva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NWAP4SS8/aiva.vekmane@ldf.lv
mailto:janis.andrusaitis@ldf.lv
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II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā 

2.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 

2.1.2. Nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

2.1.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

2.1.4. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

 

 

III. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Pretendentu atlases dokumenti 

3.1.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavots saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā - 

darba uzdevumā (Pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.  

 

IV. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 

 

4.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākās cenas piedāvājums. 

4.2. Zemākās cenas piedāvājums tiks izvēlēts, veicot aprēķinu cenai uz kvadrātmetru 

(piedāvātā būves platība / piedāvātā cena Eiro bez/ar PVN).  

 

V. NOSACĪJUMI PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAI 

5.1. Pretendentam, kas tiks izvēlēts darbu veikšanai, Pasūtītājs pārbaudīs atbilstību: 

5.1.1. Nolikuma 2.1.1., 2.1.3. un 2.1.4.punktā izvirzītajām prasībām Latvijas 

Uzņēmumu reģistra datu bāzē; 

5.1.2. Nolikuma 2.1.2. punktā izvirzītajām prasībām LR Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskojamā datu bāzē. 

5.2. Pasūtītājam, kas tiks izvēlēts darbu veikšanai, jāapliecina, ka: 

5.2.1. iepirkuma izpildes apstākļi un apjoms ir skaidri, un, ka to var realizēt, nepārkāpjot 

normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Tehniskai specifikācijai 

– darba uzdevumam; 

5.2.2. tas atbilst Nolikumā 2.1. punktā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām; 

5.2.3. tas uzņemas pilnu atbildību par iesniegto Piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. 

5.3. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts 

kompetentās institūcijas sagatavota izziņa vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija 

angļu valodā, kas apliecina, ka:  

5.3.1. Pretendentam ir reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, 

kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem; 



4 

 

5.2.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process – tas neatrodas likvidācijas 

stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;  

5.3.3. Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (simtu 

piecdesmit eiro, 00 centi). 

5.4. Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis pirms līguma noslēgšanas 

paraksta Pasūtītāja sagatavotu apliecinājumu par atbilstību Nolikuma 5.2.prasībām. Ja 

paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu vai angļu valodā, 

kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu. 

5.5. Pretendentam atbilstošo dokumentu neiesniegšana 5 darba dienu laikā vai konstatēta 

neatbilstība Nolikuma 5.1., 5.2., vai 5.3.punktam rezultēsies Piedāvājuma noraidīšanā. 

5.6. Pasūtītājs par iepirkumu slēgs pirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz 

Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.  

 

VI. PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija - darba uzdevums. 
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Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-10 

Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 

“Angāra - lopu novietnes sagatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta  

LIFE16 NAT/LV/000262 

“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros” 

(Id. Nr. GrassLIFE/LDF/2018-10) 

 

Iepirkuma priekšmets: Angāra - lopu novietnes sagatavošana, piegāde un uzstādīšana 

 

Piegādes vieta: "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads. 

 

Tehniskā specifikācija angāram - lopu novietnei: 

 Izmēri: platums vismaz 12 metri, garums vismaz 30 metri, vēlamā platība 360-460 

kvadrātmetri, malu augstums ne mazāks kā 2,8 metri; 

 Sniega un vēja izturība;  

 PVC auduma (biezums ne mazāk kā 700 g/kvadrātmetri); 

 Karkass: metāla, viegli uzstādāms; 

 Konstrukcija: viegli uzstādāma un noņemama, bez pamatu izbūves;  

 Ieejas vārti abos galos, vārtu parametri 3 x 3 metri. 

 

Angāra - lopu novietnes piegādes un uzstādīšanas termiņš: 8 nedēļu laikā pēc līguma 

noslēgšanas. 

 

Finanšu piedāvājumā jāiekļauj sekojoša informācija: 

 Cenas piedāvājums, eiro, atsevišķi norādot cenu novietnes sagatavošanai, piegādei un 

uzstādīšanai, kā arī atsevišķi norādot cenu ar un bez PVN; 

 Īss tehniskā risinājuma apraksts, lai pierādītu pagaidu būves atbilstību tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām. 

 Pretendenta pieredzes apskats par līdzīgu uzdevumu veikšanu pēdējo 5 gadu laikā vai 

norāde uz pretendenta mājas lapu, kur aprakstīta tā pieredze. 

 

 


