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Pielikumi

2

1.

1.1.

Vispārīgā informācija
Iepirkuma identifikācijas numurs
LHEI 2017/4, 13.04.2017.

1.2.

Pasūtītājs un kontaktpersona
Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI)
Reģ.Nr. 90002129621
Voleru iela 4
Rīga, LV-1007
Kontaktpersona:
Anda Ikauniece
Tālrunis: +371 29468890
Faksa Nr.: +371 67601995
e-pasta adrese: anda.ikauniece@lhei.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu.

2.

2.1.

Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma priekšmeta apraksts
Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas jūras vides monitoringa izpildei. Iepirkuma priekšmets ir
pakalpojums – zinātniski pētnieciskā kuģa izīrēšana uz diviem reisiem Latvijas jūras akvatorijā, laikā no
2017. gada 8. maija līdz 26. maijam uz 7 (septiņām) dienām un laikā no 2017. gada 4. augusta līdz 30.
augustam uz 5 (piecām) dienām, kopā 2017. gadā uz 12 (trīspadsmit) dienām (turpmāk – Pakalpojums).
Iepirkums tiek organizēts jūras vides monitoringa izpildes ietvaros, kas Latvijas Hidroekoloģijas institūtam
deleģēta ar Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu, kurš ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju noslēgts 2017. gada 3. februārī. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija iekļauta
iepirkuma Nolikuma 1. pielikumā.

2.2.

Pakalpojuma sniegšanas vieta
Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvijas Republika.

2.3.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 2017. gada 30. augusts.

2.4.

Pakalpojuma paredzamā līgumcena
Līdz 25200 EUR (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN)).

2.5.

Apmaksas kārtība
Samaksu par veikto darbu Pasūtītājs veic 14 dienu laikā pēc paredzēto darbu pienācīgas izpildes – reisa
veikšanas - un attiecīga rēķina saņemšanas par faktiski izpildīto darba apjomu.
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Piedāvājums

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
3.1.1. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.
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3.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 28. aprīlim, plkst.11:00, Voleru ielā 4,
2.stāvā, 211. telpā, Rīgā, LV-1007, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, sūtījumi
saņemti līdz 2017. gada 28. aprīlim. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 3.1.3. apakšpunktā noteikto
gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums.
3.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums
nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, neizskata
un atdod atpakaļ Pretendentam.
3.1.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
3.2.

Piedāvājuma noformējums

3.2.1
Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija) aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā
iepakojumā, uz kura jānorāda:
- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
- Atzīme „Piedāvājums iepirkumam ”Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas jūras vides monitoringa izpildei.
Identifikācijas Nr. LHEI 2017/4, 13.04.2017. Neatvērt līdz 2017.gada 28. aprīlim, plkst.12:00”.

3.2.2.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu vai angļu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem un
dzēsumiem. Piedāvājumā iekļautajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi,
svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā ar ierakstu „Labotam ticēt”,
apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas personisko parakstu, kā arī norādot personiskā paraksta
atšifrējumu (vārda iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu.
3.2.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina.
Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:
- Norādi „KOPIJA PAREIZA”;
- Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;
- Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;
3.2.4.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma
nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz
kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piedāvājumu parakstīt pilnvarotā amatpersona.
3.2.5. Pretendents piedāvājumu var iesniegt kā elektronisku dokumentu 1 eksemplārā, kas jāparaksta ar drošu
elektronisko parakstu un jāieraksta elektroniski kopnes USB saskarnes atmiņas ierīcē (USB flash atmiņa), kuru
var pievienojot datora USB portam un nolasīt ar MS Office 2003 (vai vēlāku programmatūras versiju) rīkiem
lasāmā formātā. Noformējot piedāvājumu kā elektronisku dokumentu, jāievēro normatīvie akti par elektronisko
dokumentu noformēšanu. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne. Elektroniskā formā
noformētu piedāvājumu, kas ievietots slēgtā aploksnē, var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu.
3.2.6.
4.

Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

4.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.
4.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi
dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas
sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

4

5.

Iesniedzamie dokumenti

5.1.

Pieteikums dalībai iepirkumā
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā veidnei (2.pielikums)
jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, pievienojot satura rādītāju.

5.2.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

5.2.1. Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie
akti to paredz), Iepirkuma Komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē.
Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina
reģistrāciju kompetentas valsts institūcijas reģistrā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas
attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts
normatīvo aktu prasībām.
5.2.2. Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus
un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos 3 gados izpildīto līgumu saraksts, norādot
šādu informāciju: pasūtītājs, valsts, sniegto pakalpojumu veids, pakalpojumu apjoms, pakalpojumu sniegšanas
laiks.
5.2.3. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota
persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs pilnvarojums.
6.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko
iepirkumu likumu.
Iepirkuma komisija:

6.2.

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 3.2., 4. un 5. punktā norādītajām prasībām. Par
atbilstošiem tiks uzstatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.
6.2.2. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
6.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas,
iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā tās veiktos
labojumus.
6.2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
komisija saskaņā ar PIL 9. panta noteikto kārtību pārbaudīs, vai uz pretendentu un uz pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām, neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā (un šī nolikuma 4.2. un 4.3.
apakšpunktā) minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatēs nodokļu
parādus, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz
150 euro, tad tā rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta desmito daļu. Iepirkuma komisija attiecībā uz ārvalstīs
reģistrētu pretendentu vai pretendentu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, rīkosies saskaņā ar PIL 9.
panta divpadsmito daļu.
6.2.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko līgumcenu un pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.
6.2.6. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija
pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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Nolikuma LHEI 2017/4, 13.04.2017., 1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līguma priekšmets
Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas jūras vides monitoringa izpildei.
Pasūtītājs uzdod un Pretendents apņemas saskaņā ar Pasūtītāja prasībām veikt šādus uzdevumus:
1. Izīrēt zinātniski pētniecisko kuģi jūras vides monitoringa izpildei Latvijas ūdeņos diviem reisiem – laikā no
2017. gada 8. maija līdz 26. maijam uz 7 (septiņām) dienām un laikā no 2017. gada 4. augusta līdz 30.
augustam uz 5 (piecām) dienām.
2. Veicot uzdevumu, ņemt vērā šādus nosacījumus:
2.1. Reisa laikā Pasūtītājs veiks hidrometeoroloģiskos novērojumus un ievāks hidroloģiskos, hidroķīmiskos
un hidrobioloģiskos paraugus novērojumu punktos ar sekojošām koordinātēm:
Punkts

Garums

Platums

UZ

5713,89

2123,00

JK

5701,69

2121,15

PV

5652,62

2105,71

LI

5637,49

2059,49

JM

5618,75

2056,99

PA

5609,19

2059,55

NI

5604,40

2102,32

VE

5722,29

2128,20

OV

5734,00

2136,73

IR

5739,12

2205,06

SCK

5744,61

2226,38

165

5705,06

2400,08

101A

5706,20

2358,99

167B

5703,29

2353,25

158

5712,79

2414,63

107

5751,00

2354,97

114A

5750,09

2224,55

111

5747,79

2252,99

174

5743,96

2236,88

173

5732,01

2249,00

142

5734,01

2258,92

135

5723,92

2328,85

172

5723,82

2304,24

102A

5710,03

2340,06

121

5736,99

2337,01

121A

5735,96

2407,04

6

170

5702,80

2329,08

168

5658,79

2344,63

167

5701,50

2355,20

160

5735,59

2420,24

161

5726,88

2421,21

162

5718,88

2422,41

137A

5729,97

2404,95

163B

5710,97

2412,98

163

5710,10

2415,08

103

5710,01

2356,08

119

5718,09

2350,95

120

5735,02

2346,04

171K

5710,01

2315,09

2.2. Reisa dienas garums ir kalendārā diena. Zinātniskajam kuģim jābūt ar pietiekošu kapacitāti veikt 7 dienu
reisu bez ieiešanas ostās resursu papildināšanai;
2.3. Uz zinātniski pētnieciskā kuģa jābūt vismaz vienai laboratorijai ar velkmes skapi un saldētavām, jānodrošina
apstākļi – nakšņošana, ēdināšana 3 reizes dienā - vismaz 10 cilvēku lielai zinātniskajai grupai;
2.4. Zinātniski pētnieciskajam kuģim jābūt aprīkotam ar sekojošām ierīcēm un aparatūru:
- daudzparametru CTD zonde, ieskaitot izšķīdušā skābekļa sensoru;
- fluorometrs hlorofila a mērīšanai;
- rozetsamplers ar 12 batometriem;
- klāja datori ar programmatūru CTD zondes un rozetsamplera datu kontrolei un lejuplādēšanai;
- divām vinčām, celtni, hidraulisko celtni (A-frame).
2.5. Ārvalstu zinātniski pētnieciskajam kuģim ir jābūt atļaujai kuģot Latvijas ūdeņos vai jāsniedz pierādījumi par
iespējām saņemt šo atļauju.
3. Iesniegt rakstiskus apliecinājumus par iespējām nodrošināt Tehniskās specifikācijas 2.2.-2.5. punktā minētos
nosacījumus un apstākļus.
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Nolikuma LHEI 2017/4, 13.04.2017., 2. pielikums
Pieteikums dalībai iepirkumā*

Vieta, datums: _________________
Pasūtītājs:

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Reģ.Nr.90002129621
Voleru iela 4
Rīga, LV-1007

Iepirkuma identifikācijas numurs un datums: _________________
Iepirkuma priekšmets: _________________

1.

PRETENDENTS
Pretendenta nosaukums

2.

Rekvizīti

KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese

3. APLIECINĀJUMS

Ar šo mēs _______________________ apliecinām, ka:






tehniskās specifikācijas izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā.
piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām.
pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos.
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts.
visas piedāvājumā (un tā pielikumos - ja nepieciešams) sniegtās ziņas ir patiesas.

Pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem,
pievienojot satura rādītāju.
*
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4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
4.1. Pakalpojuma sniegšanai piedāvātā zinātniski pētnieciskā kuģa apraksts, atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā norādītajiem nosacījumiem;
4.2. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Piedāvājumam jāietver sevī visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajās specifikācijās norādīto darbu
izpildi.
Nr.

Pakalpojums

1

2

Izdevumu summa
eiro
3

1.
2.

Kopā bez PVN
Pievienotās vērtības
nodoklis (PVN), 21%
Kopā, t.sk. PVN

Datums

Paraksts*
Pilns vārds, uzvārds
Amats

* Piedāvājumu paraksta fiziska persona vai juridiskās personas vadītājs, vai vadītāja pilnvarota persona (šādā
gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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