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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Mērķis 

1.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, 

publiskumu un akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu Pasūtītāja 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu 

būvuzraudzību (turpmāk – Darbi). 

1.2. Projekts līdzfinansēts Līguma Nr.INEA/CEF/ENER/M2018/175201 ietvaros, aktivitāte 

Nr.8.2.4-0031-LV-W-M-18. 

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. Pasūtītājs informācijas sniegšanai attiecībā uz Konkursa nolikumā iekļautajām prasībām 

jautājumiem ir pilnvarojis Pasūtītāja Iepirkumu daļas vadītāju Sandri Strazdiņu, mobilais tālrunis 

+ 371 29511577, e-pasts: Sandris.Strazdins@conexus.lv.  

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai Sandrim 

Strazdiņam. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs rakstiski 3 (trīs) darba 

dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) 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 fiziska vai juridiska persona, kas atbilst Nolikuma 6. punktā 

noteiktajiem kritērijiem un kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Darbu izpildi visā apjomā saskaņā 

ar Nolikuma 1. pielikumā pievienoto Tehnisko uzdevumu (turpmāk – Tehniskais uzdevums).  

4.2. 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 Pretendenta 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. 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 slēgt līgumu apakšuzņēmēju pakalpojuma nodrošināšanai ar 

noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir 

http://www.conexus.lv/
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paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam 

Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 7. punktā 

norādītie dokumenti. 

4.7. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā 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 Piedāvājuma vēstuli (turpmāk 

– Piedāvājums 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 19. un 20. punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto 

informāciju. 

4.10. 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. 

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir Pasūtītāja Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

30 urbumu: Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atjaunošanas darbu būvuzraudzība. Darbu 

kvantitatīvais raksturojums norādīts Tehniskajā uzdevumā (Nolikuma 1. pielikums).  

5.2. Darbu izpildes vieta: akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes 

krātuve, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. 

5.3. Darbu paredzamais izpildes sākums: 2020. gada 1. marts. 

5.4. Darbu izpildes termiņš: 2024. gada 20. decembris. 

III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 

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

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

vai kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu 

reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā; 

6.2. Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt attiecīgus 

darbus pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā un tam ir visi Darbu 

veikšanai nepieciešamie sertifikāti; 

6.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs; 

6.4. 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; 



 

 

4 

 

6.5. 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; 

6.6. 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. nodokļu maksātāja apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska persona) vai 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 

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

7.2. Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra vai līdzvērtīgā profesionālā reģistra ārvalstīs 

apliecības kopija (informāciju par Latvijā reģistrētajiem pretendentiem pasūtītājs pārbauda 

publiskajās datu bāzē un izmantojot publiski pieejamo informāciju); 

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

rezidents) 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 vienu mēnesi, ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents, vai ne vecāka par sešiem 

mēnešiem, ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējā 

termiņa). Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izdruku var neiesniegt; 

7.4. 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. Ja pretendents ir 

Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izziņu var neiesniegt; 

7.5. visu Pretendentam izsniegto dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei, kopijas; 

7.6. 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. 

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA 

8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem: 
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8.1.1. 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); 

8.1.2. 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). 

8.2. 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: 

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

zīmogu kā vienu datni; 

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

parakstu, kas satur laika zīmogu. 

8.3. Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir 

jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta 

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

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

8.4. 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 sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā 

viena datne, ietverot atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss 

saturs). 

8.5. 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.  

8.6. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai: 

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

ienākuma nodokli" izpratnē, 

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

nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu 

konvencija). 

8.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis 

risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, 

e-pasts. 

8.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, 

norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija. 

8.9. 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. 

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

ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: 
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Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 

Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 

Piedāvājums atklātam konkursam  

"Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Brid" Inčukalna pazemes gāzes  

krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību” 

Neatvērt pirms 2020. gada 8. janvāra plkst. 16.00 

Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!" 

8.11. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt 

ievietotam Piedāvājuma oriģinālam (ja iesniegts papīra formātā), kas attiecīgi apzīmēts "Oriģināls". 

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

Piedāvājuma oriģināls. 

8.13. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kas nav noformēts 

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

Piedāvājumu noraidīt. 

9. Piedāvājuma cena 

9.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).   

9.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, kas maksājami saistībā ar Darbu izpildi, 

izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

9.3. Piedāvājuma cena jānorāda Piedāvājuma vēstulē atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā 

uzrādītiem Darbu apjomiem, kā arī, paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei 

(t.sk. arī apdrošināšanu). 

9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN. 

V.PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības 

"Conexus Baltic Grid" Rīgā, Stigu ielā 14 līdz 2020. gada 8. janvārim, plkst. 16.00 (pēc Latvijas 

laika), tālrunis +371 67819032. 

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

Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1. apakšpunktā noradītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā 

un laikā. 

10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents. 

10.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 10.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts 

atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 

11. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana 

11.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas 

Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam. 

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

kā Piedāvājums, papildus attiecīgi apzīmējot ar uzrakstu "Piedāvājuma izmaiņas" vai "Piedāvājuma 

atsaukums". 

11.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā. 
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12. Piedāvājumu atvēršana 

12.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atvērs 

Iepirkuma komisija 2020. gada 8. janvārī plkst. 16.00 (pēc Latvijas laika) akciju sabiedrības 

"Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvadē, Rīgā, Stigu ielā 14, 1. stāva apspriežu zālē. 

12.2. Iepirkuma komisija atvērs tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā 

noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums būs 

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

12.3. Aploksnes ar uzrakstu "Piedāvājuma atsaukums" tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar 

Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas. 

12.4. Aploksnes ar uzrakstu "Piedāvājuma izmaiņas" tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta 

Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu. 

12.5. 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.  

12.6. 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. 

12.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas 

loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu, kas tiek ierakstīta Iepirkuma komisijas noformētā 

Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā. 

12.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās. 

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN 

UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

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

atbilstošu Piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar augstāko iegūto punktu 

summu saskaņā ar vērtēšanas tabulu. 

14. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: 

Kritēriji Kritērija punkti 

Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likme 90 

Transporta izmaksas par vienu kilometru 10 

Kopā 100 

15. Kritērijs “Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likme” tiek novērtēts šādi: 

Piedāvājumam ar viszemāko Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likmi tiek piešķirts 

maksimālais kritērija punktu skaits (90), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc 

formulas: 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma cena “N” * 90 (kritērija punkti). 

16. Kritērijs “Transporta izmaksas par vienu kilometru” tiek vērtēts atbilstoši algoritmam, kur 

Pretendents ar viszemākām transporta izmaksām par vienu kilometru saņems maksimālo punktu 

skaitu 10. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek piešķirti proporcionāli. 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma cena “N” * 10 (kritērija punkti). 



 

 

8 

 

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. 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. 

20. Iepirkuma komisijai ir tiesības uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma 

detaļu precizēšanai. 

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

Tehniskajā uzdevumā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma 

prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu 

Darbu izpildei. 

22. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu. 

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

uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 

24. 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. 

25. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu izbeigt Konkursu. 

26. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu. 

27. 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 NOSLĒGŠANA 

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

pārrunām. 

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

Līgums) noslēgšanai. 

30. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa 

uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai 

ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir 

pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības 

tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu. 

31. 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. 

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

Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas 
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Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja 

sniegtajiem pakalpojumiem rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 

33. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti 

tiks iekļauti šādi noteikumi: 

33.1. Izpildītājam un tā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir pienākums izpildīt Darbus, ievērojot 

Latvijas Republikas normatīvos aktus, valsts standartus, kā arī Pasūtītāja iekšējās kārtības 

noteikumus; 

33.2. Izpildītājam ir pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 

0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam 

aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem 

Darbiem; 

33.3. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt 

Pasūtītājam Izpildītāja būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kas izsniegta 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, 

kopiju, kas paredz segt iespējamos zaudējumus, kas Pasūtītājam vai trešajām personām var rasties 

kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti risku novērtējumā, ar atbildības limitu 10% 

apmērā no līguma summas, bet ne mazāku kā 150 000,00 EUR, ar līguma darbības termiņu uz 

objekta būvdarbu (ievērojot Apdrošināšanas līguma likumā noteikto apdrošināšanas līguma 

maksimālo termiņu); 

33.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par izpildītiem Darbiem iepriekšējā 

mēnesī saskaņā ar Izpildītāja rēķinu, kas ir izrakstāms tikai pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta abpusējas parakstīšanas; 

33.5. Līgumā jānorāda Izpildītāja atbildīgais būvuzraugs, kurš nodrošinās Darbu izpildi. 

34. Līgums jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis 

Pretendentus par Konkursa rezultātu. 

35. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 

informējis par Konkursa rezultātu, nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar 

Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām 

Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties 

nevienu Piedāvājumu.   

VIII. KONFIDENCIALITĀTE 

36. 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 

37.    Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi: 

1. pielikums "Tehniskais uzdevums" uz 6 lappusēm; 

2. pielikums 

 

"Piedāvājuma vēstules paraugs" uz 2 lappusēm. 

 

  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      S. Strazdiņš 

Rīgā 2019. gada 23. novembrī 
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1. pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam "Par akciju sabiedrības  

"Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves  

30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību" 
   

 

TEHNISKAIS UZDEVUMS 

AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 urbumu  

Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atjaunošanas darbu būvuzraudzība 

1. Objekta apraksts 

 AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves atjaunojamie gāzes urbumi Nr. 

43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atrodas Krimuldas novadā. Urbumos esošās gāzes spiediens 

mainās no 30 līdz 105 bāriem atkarībā no krātuves darbības cikla.  

Urbumu atjaunošanas darbi tiek veikti ar mērķi paaugstināt to lietošanas drošību, atbilstoši 

Latvijas standartam LVS EN 1918:1 "Gāzes infrastruktūra. Pazemes gāzes krātuve. 1. daļa: Darbības 

ieteikumi gāzes uzglabāšanai ūdens nesējslāņos". 

 Darbu veikšanas laikā paredzēt aprīkot urbumus ar mūsdienīgu aprīkojumu: jaunām, 

hermētiskām sūkņu kompresora caurulēm (turpmāk - SKC); aizcauruļu telpas hermetizātoru 

(pakeru); cirkulācijas vārstu, pazemes drošības vārstu, un virszemes fontāna armatūras aprīkojuma 

daļu, to papildinot ar speciālu detaļu - kolonnu galvu, kura aizsargā urbuma nesošās caurules no 

ārējo apstākļu iedarbības (korozijas u.c.). 

Urbumu tipveida konstrukcija pirms darbu veikšanas un urbumu tipveida konstrukcija pēc 

darbu veikšanas ir attēlota 1.1. pielikumā. Urbums pirms atjaunošanas darbu veikšanas sastāv no 

324 mm diametra virzienkolonnas (konduktors), 273 vai 219 mm diametra tehniskās kolonas un, 

114 vai 168 mm diametra ekspluatācijas kolonnas. Urbumi nav aprīkoti ar kolonnu galvām, kā arī 

tos nepieciešams aprīkot ar jaunām 73 mm vai 114 mm diametra SKC.  

Urbumu atjaunošanas darbi, sastāv no šādiem galvenajiem etapiem: 

1) Sagatavošanas darbi 

Iekļauj sevī detālu urbumu remonta plānu izstrādi, darbu izpildītāja personāla un aprīkojuma 

mobilizāciju, urbumu atvienošanu no gāzesvadiem un darba laukuma sagatavošanu darba 

aprīkojuma izvietošanai. Tiek veikta urbumu atjaunošanas darbiem nepieciešamā aprīkojuma 

nogādāšana urbumu darba laukumā. 

2) Urbuma slāpēšana 

Tehnoloģisks process, kurā ar speciāliem šķidrumiem urbumā tiek izveidots pretspiediens 

uz gāzi saturošo kolektora slāni, līdz ar ko tiek pārtraukta gāzes vertikālā pieplūde urbumā. 

Slāpēšanas process ietver urbuma perforācijas zonas bloķēšanu ar speciālu, videi nekaitīgu šķidrumu 

(projektā paredzēti četri uz krīta bāzes veidoti šķidrumi) un paša urbuma piepildīšanu ar citu speciālu 

šķidrumu, kuram nav negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi (divi uz nātrija, kālija un celulozes bāzes 

veidoti šķidrumi). Visi slāpēšanas šķidrumi tiek izvēlēti, tā lai mazinātu to iedarbību uz kolektora 

slāni un apkārtējo vidi. Slāpēšanas šķidrums pēc urbuma remonta pabeigšanas tiek atkārtoti 

izmantots nākamā urbuma slāpēšanā. Projekts paredz, ka minētie šķidrumi nenonāk apkārtējā vidē. 
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Ja rodas nepieciešamība šķidrumus utilizēt, to veiks darbu izpildītājs, saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3) Urbuma pazemes aprīkojuma izcelšana 

No remontējamā urbuma tiek izceltas vecās SKC (~700 m no katra urbuma). 

4) Ekspluatācijas kolonnas tehniskā stāvokļa novērtēšana 

Tiek precizēta urbuma konstrukcija un ekspluatācijas kolonnas tehniskais stāvoklis. Šo darbu 

veikšanai izmanto šādu urbumu karotāžu (ģeofiziskos pētījumus): profilometrija, uzmavu lokācija 

un gamma karotāža, magnētiskā impulsu defektoskopija, akustiskā cementometrija, augsti jūtīgā 

termometrija. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, nepieciešamības gadījumā,darba plāns tiek 

koriģēts. Šo darbu nodrošināšanā tiek izmantotas specializētas tehnoloģiskās iekārtas un kompleksi, 

kuriem ietekmes uz apkārtējo vidi nav. Visas iekārtas un kompleksi ir izmantojami neierobežoti. 

5) Kolongalvas un noslēgarmatūras nomaiņa 

Pirms urbuma virszemes aprīkojuma demontāžas, lai maksimāli mazinātu riskus (avārijas 

iespējamību), urbumā tiek uzstādīts cementa tilts (vai atkarībā no apstākļiem - izolējošs elements, 

pakers) – 50 m intervālā urbums tiek aizcementēts. Pēc cementa tilta uzstādīšanas demontē esošo 

urbuma noslēgarmatūru (virszemes daļu). Tiek atsegta korozijai visvairāk pakļautā kolonnas daļa, 

kura atrodas nelielā dziļumā no zemes virsmas. Pēc revīzijas korodēto apvalkcauruļu posmu 

demontē un aizvieto ar jaunu. Veic apvalkcauruļu izolācijas darbus. Uzstāda jaunu ražotu kolonnas 

galvu un noslēgarmatūru (urbumu virszemes daļu). Viss aprīkojums pirms un pēc uzstādīšanas tiek 

pārbaudīts, veicot detaļu hermētiskuma pārbaudes, izmantojot spiediena testēšanu – nopresēšanu ar 

ūdeni pie aptuveni 135 bāru liela spiediena. Uzstādītā noslēgarmatūras daļa, pēc visu darbu 

veikšanas tiek nopresēta ar gāzes darba vidi. 

6) Urbuma cirtnes atjaunošana 

Urbumu ekspluatācijas gaitā urbumu cirtne piepildās ar kolektora slāņa nobiru materiālu – 

granulometriski atšķirīgu smilti un cementa daļām, kas samazina urbumu ražību. Lai atjaunotu 

urbumu ražību, veic cirtnes skalošanu ar intensīvu kolektora slāņa ūdens cirkulāciju urbumā. Veicot 

intensīvu ūdens cirkulāciju, no cirtnes, kopā ar ūdens plūsmu tiek izskalots uzkrātais, erodētais 

materiāls. Šķidrums cirkulācijas gaitā tiek attīrīts no smilšu graudiņiem uz speciāla vibrosieta. 

7) Urbuma pazemes aprīkojuma uzstādīšana (SKC, pakers, cirkulācijas un drošības 

vārsts) 

Visi remontējamie urbumi tiek aprīkoti ar jaunu pazemes aprīkojumu. Urbumā ievieto ~ 

700m SKC ar hermētiski apstrādātām, gāzes videi paredzētām, konusveida vītnēm. Kopā ar SKC 

tiek uzstādīts pakers, cirkulācijas vārsts un pazemes drošības vārsts. 

Pakers – gumijas elements, kas izolē aizcauruļu telpu (telpa starp Ø 73 mm vai Ø 114 mm 

sūkņu kompresora cauruli un Ø 168 mm ekspluatācijas kolonnu), tādejādi atslogojot urbuma 

ekspluatācijas kolonnu un papildus to norobežojot no darba vides – gāzes. Aizcauruļu telpu papildus 

piepilda ar virspakera šķidrumu. 

Cirkulācijas vārsts – elements, kas nepieciešamības gadījumā, ja ir jāveic urbuma slāpēšana, 

nodrošina iespēju savienot SKC un aizcauruļu telpas, tādejādi dodot iespēju nodrošināt šķidruma 

cirkulāciju urbumā. 

Pazemes drošības vārsts – elements, kas tiek uzstādīts 10-50 m dziļumā no zemes virsmas. 

Drošības vārsts ir hidrauliskas darbības principa pretvārsts, kurš nodrošina gāzes plūsmas 

noslēgšanu, ja tiek bojāta (dehermetizēta) urbuma virszemes daļa (urbuma aizdegšanās, urbuma 

virszemes aprīkojuma noārdīšana). Vārstu iespējams kontrolēt ar virszemes kontroles paneli. 

 

8) Urbuma apgūšana 
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Pēc remonta darbu pabeigšanas (virszemes un pazemes aprīkojuma uzstādīšanas) urbums 

tiek atbrīvots no slāpēšanas un bloķējošā šķidruma. Urbuma apgūšanas procesā nenotiek gāzes un 

slāpēšanas šķidrumu noplūde apkārtējā vidē. 

9) Urbuma laukuma aprīkošana un apkārtnes rekultivācija 

Urbuma laukums ir 8×4 m liels. Urbuma laukums tiek ierīkots pēc šādas shēmas (skatīt 1.1. 

pielikumu): 

1. Šķemba (slāņa biezums 20cm); 

2. Ģeotekstils; 

3. Smilts (slāņa biezums 20cm), šķembas (slāņa biezums 20cm); 

4. Laukumā izvietots urbuma drošības vārsta kontroles paneļa skapja betona pamats. 

Remonta darbos iesaistītā teritorija ap urbuma laukumu tiek rekultivēta. Ja tā ir privāta zeme, 

tad rekultivācijas darbi tiek veikti saskaņā ar privātīpašnieka prasībām. 

2. Veicamo darbu apraksts 

 AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuvē laika periodā no 2020. gada 1. 

marta līdz 2024. gada 20. decembrim (vai ātrāk) paredzēts veikt urbumu Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 

88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 

133, 135 un 140 atjaunošanas darbus (turpmāk – Darbi), kurus izpildīs Pasūtītājs paša spēkiem un 

ārpakalpojuma sniedzējs. Šo darbu veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

visā darbu izpildes laikā līdz darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā nepieciešams 

nodrošināt to būvuzraudzību. 

 Jāņem vērā, ka šie gāzes urbumi atrodas zem spiediena, kas ir augstāks par 1,6 MPa, jeb 16 

bāriem (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie 

būvnoteikumi" un tā 1. pielikuma "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam" 2. 

daļas 8. punkta "Ostu hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas 

inženierbūves" 3. grupas 2. punktu, tādēļ speciālistam jābūt sertificētam pārvades gāzes apgādes 

sistēmu būvdarbu vadīšanā.  

3. Būvuzraudzības darbu izpildītāja pienākumi 

3.1. Izpildītājs apņemas rūpīgi veikt būvuzrauga, pienākumus saskaņā ar "Scientific-Research 

Institute of Natural Gases and Gas Technologies – "VNIIGAZ" (LLC "VNIIGAZ")" izstrādāto 

Būvprojektu, ievērojot Būvniecības likuma, Ministra kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu 

Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 

"Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" prasības, kas paredzēti 3. grupas objektiem, un citu 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu prasības, kā arī: 

3.1.1. Pirms būvdarbu sākuma izstrādāt un saskaņot ar pasūtītāju un būvuzņēmēju 

būvuzraudzības plānu, kā arī iesniegt parakstītus saistību rakstus; 

3.1.2. pārbaudīt Darbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, 

darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

3.1.3. pārbaudīt Darbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās 

pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam; 

3.1.4. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību 

Būvprojekta risinājumiem; 

3.1.5.  izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem; 

3.1.6. ierasties būvlaukumā pēc būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā 

uzaicinājuma; 
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3.1.7. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto Būvdarbu pārbaudē un 

pieņemšanā; 

3.1.8. pieņemt tikai tos Darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 

3.1.9. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

3.1.10. pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama Darbu 

pabeigšanai, kontrolēt Darbu izpildes kvalitāti; 

3.1.11. noteikt, vai Darbu apjomi ir skaidri identificējami līdz pat Objekta nodošanai 

ekspluatācijā; 

3.1.12. pārbaudīt, vai Darbu veikšanas process ir organizēts tādā veidā, lai netiktu pārkāpti 

Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti 

attiecīgajās institūcijās normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā; 

3.1.13. ziņot Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām 

(atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

pārkāpumiem Darbu sagatavošanas un Darbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 

3.1.14. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Objektu ekspluatācijā, nepieciešamos 

dokumentus; 

3.1.15. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā. 

3.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz 

Pasūtītājam sarakstu, kurā norāda personas, kuras veic Darbu Būvuzraudzību. 

3.4. Izpildītājs ir atbildīgs par savu un apakšuzņēmēja darbinieku, kas atrodas Objektā, veselības, 

darba drošības un ugunsdrošības, kā arī vides aizsardzības prasību ievērošanu. 

3.5. Izpildītājam ir pienākums maksimāli aizsargāt Pasūtītāju no iespējamām problēmām, 

uzsākot un veicot Darbus, nododot Objektu ekspluatācijā, ekspluatējot to, tai skaitā iespējamiem 

riskiem un pretenzijām no pašvaldības iestāžu un Darbu izpildi kontrolējošo iestāžu puses. 

3.6. Izpildītājam ir pienākums pievērst īpašu uzmanību tehnisko objektu darbu risinājumiem, 

pievērst uzmanību Būvprojekta risinājumu neizpildei, iespējamiem riskiem. 

3.7. Izpildītājam ir pienākums nepieļaut Darbu veicēja patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres 

un Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus Darbu gaitā, kā arī, ja nepieciešams, 

dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai. Izpildītājs ir 

atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā darbinieku 

bezdarbības vai vainas dēļ. 

3.8. Izpildītājam ir pienākums atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā vai 

būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi. 

3.9. Izpildītājs nodrošina, ka persona, kas veic būvuzraudzību (turpmāk – būvuzraugs) apseko 

Objektu atbilstoši uzraudzības plānam, piedalās Objekta nodošanā ekspluatācijā, un veic 

normatīvajiem aktiem atbilstošus ierakstus būvuzraudzības žurnālā, kurš pēc Objekta nodošanas 

ekspluatācijā tiek nodots Pasūtītājam. 

3.10. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraugs izskata Darbu veicēja iesniegtos risinājumus un 

informāciju par pielietotajām konstrukcijām, iekārtām un materiāliem, kā arī sniedz atzinumu par to 

atbilstību Būvprojektam.  

3.11. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraugs analizē visas veiktās Būvprojekta izmaiņas, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā ar visām ieinteresētajām 
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organizācijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pēc šo organizāciju pieprasījuma veic 

nepieciešamos labojumus. 

3.12. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraugs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par visām 

konstatētajām atkāpēm no Būvprojekta Darbu izpildes laikā, kā arī par nepareizu un nekvalitatīvu 

Darbu veikšanu. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas 

iesniedz Pasūtītājam savus priekšlikumus attiecībā uz iespējamajiem risinājumiem konstatēto 

neatbilstību novēršanai. 

3.13. Izpildītājs Līguma izpildei norīko tikai sertificētus speciālistus - būvuzraugus: 

3.14. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas par 

saviem līdzekļiem noslēgt un iesniegt Pasūtītājam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām noslēgtu būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju), kas paredz segt iespējamos zaudējumus, kas Pasūtītājam 

vai trešajām personām var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti risku 

novērtējumā, ar atbildības limitu vismaz 10% apmērā no līguma summas, bet ne mazāku kā 

150 000,00 EUR, ar līguma darbības termiņu uz Objekta būvdarbu (ievērojot likumā "Par 

apdrošināšanas līgumu" noteikto apdrošināšanas līguma maksimālo termiņu. 

3.15. Izpildītājs konsultē būvdarbu vadītāju jautājumos, kas saistīti ar izpildāmo Darbu kvalitāti 

un apjomu, to atbilstību tehniskajam projektam. 

3.16. Izpildītājam ir pienākums visā Būvuzraudzības laikā Būvuzraudzības rezultātus atspoguļot 

būvuzraudzības atskaitē un iesniegt to Pasūtītājam kopā ar aktu par Būvuzraudzības pabeigšanu, 

pievienojot šai atskaitei visus pierakstus un sagatavotos protokolus.  
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1.1. pielikums  

 

IPGK urbumu shēma pirms un pēc atjaunošanas darbiem 

 

Perforācija

Fontāna armatūra

 

Konduktors

Tehniskā kolonna

SKC  

Ekspluatācijas kolonna

Kolektroslānis

Tipiska urbuma shēma pirms rekonstrukcijas

Fontāna armatūra

Konduktors

Tehniskā kolonna

SKC (Voestalpine Tubulars)

Ekspluatācijas kolonna

Drošības vārsts (Weatherford)

 (~20 m)

Cirkulācijas vārsts (Weatherford) 

Pakers (Weatherford)

Kolongalva  

vai bez kolongalvas
Kolongalva

 

Tipiska urbuma shēma pēc rekonstrukcijas

Kolektroslānis

Perforācija

Vadības panelis

 
 

 

 

Urbuma laukuma ar žogu ierīkošanas shēma 
 

TEHNISKAIS UZDEVUMS. 
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2. pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic  

Brid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 (trīsdesmit)  

urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību"  
 

   

    

Piedāvājuma vēstule 

 

2019. gada _______________Nr. __________                                    ________________ 
                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 

 

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"  

Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 

 

Projekts: atklāts konkurss "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Brid" Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību" 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks 

atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt 

būvuzrauga darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko uzdevumu 

par šādu summu: 

 

Nr.

p.k. 

Darba nosaukums      Izpildes 

laiks 

  

Būvuzraudzības 

pakalpojuma 

cena (bez PVN) 

EUR 

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic 

Brid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas 

darbu būvuzraudzība saskaņā ar 

Tehniskajā uzdevumā norādītajām 

prasībām 

līdz 2024.gada 

20.decembrim 

 

1.1. Būvuzraudzības pakalpojuma darba 

stundas likme 

  

1.2. Transporta izmaksas par vienu 

kilometru 

  

 

Informācija par Pretendenta atbildīgo būvuzraugu, kurš vadīs un nodrošinās darbu izpildi: 
______________________________________________________                                
(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)  

______________________________________________________________________________ 
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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 

attklāta konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  

1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu. 

1.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.7._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.8._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.9._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.10.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.11.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.12.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.13.________________________________________________________ uz ___lappusēm. 

__________________________________________________________________________ 
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 


