
APSTIPRINĀTS 
pamatojoties uz Iepirkuma komisijas  

2014. gada 12. septembra sēdes 
protokolu Nr. DVIETE/15 

 
 

Nolikums 
 

Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā Ilūkstes 
novadā projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana 

Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros 
Identifikācijas Nr. DVIETE/Iep/2014/1 

 
 

1. Vispārīgā informācija 
 
1.1. Pasūtītājs   
 
Latvijas Dabas fonds 
Reģistrācijas nr.: LV40008019379 
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011 
Tālr.: 67830999 
Fakss: 67830291 
E-pasts: ldf@ldf.lv 
Kontaktpersona: Ilze Priedniece 
Tālr.: 26562163 
E-pasta adrese: ilze.priedniece@lu.lv 
 
1.2. Līguma priekšmets 
 
Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu veikšana 2,3 km garā posmā 
Ilūkstes novada Bebrenes un Dvietes pagastos projekta LIFE09 NAT/LV/000237 
„Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros, 
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1.). 
 
1.3. Līguma izpildes laiks  
 
Līdz 2015. gada 31. martam. 
 
1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
 
1.4.1. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus līdz 29.09.2014. plkst. 16:00 
Latvijas Dabas fondā, Dzirnavu ielā 73-2, Rīgā, LV-1011, iesniedzot personīgi vai 
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē 
līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, 
tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.  

mailto:ldf@ldf.lv


1.4.2. Iepirkuma komisijas sēde piedāvājumu atvēršanai notiks 2014. gada 30. 
septembrī, plkst. 14:00. 
 
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 
 
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no nolikuma 
(turpmāk - Nolikums) 1.4.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.  
1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. punktā 
noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par 
to rakstiski paziņo pasūtītājam.  
 
1.6. Piedāvājuma noformēšana 
 
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
- pasūtītāja nosaukums un adrese; 
- pretendenta nosaukums un adrese; 
- atzīme „Piedāvājums Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanai 2,3 km garā 

posmā Ilūkstes novadā projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu 
atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros. Identifikācijas 
Nr. DVIETE/Iep/2014/1. Neatvērt līdz 2014. gada 30. septembra plkst. 14:00”.  

1.6.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām: 
- pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā; 
- finanšu piedāvājuma. 

1.6.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases 
dokumenti” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.6.1. punktā minētajā 
aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, parakstītiem un 
apzīmogotiem ar komercsabiedrības zīmogu, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst 
pievienotajam satura rādītājam.  
1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 
labojumiem. 
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz 
personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas 
konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras 
personas atbildības sadalījumu.  
1.6.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija 
jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.6.8. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 
pretendentiem. 
 
2. Prasības pretendentiem 
 
2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 
noteiktie nosacījumi. 



2.2. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
2.3. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā 
reģistrā ārvalstīs. 
2.4. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā ir dokumentāli apliecināma pieredze 
kā galvenajam būvuzņēmējam vismaz divu pēc rakstura un apjoma līdzīgu 
hidrotehnisko būvdarbu veikšanā, piemēram, pilnībā pabeigtu meliorācijas sistēmu 
būvdarbu īstenošanā. Pieredzi var apliecināt, norādot objektus, kas ir nodoti 
ekspluatācijā. 
2.5. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs 
būvprakses sertifikāts hidromelioratīvo būvdarbu vadīšanā, un pēdējo piecu gadu 
laikā viņš ir vadījis būvdarbus ne mazāk kā divos meliorācijas sistēmu būvdarbu 
objektos. Pieredzi var apliecināt, norādot objektus, kas ir nodoti ekspluatācijā. 
 
3. Iesniedzamie dokumenti 
 
3.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr. 2). 
3.2. Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
3.3. Apliecināta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka 
Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
3.4. Pilnvara, ja pretendentu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības. 
3.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši piedāvājuma formai (pielikums Nr. 3). 
3.6. Pretendenta pieredzes apliecinājums (pielikums Nr. 4) atbilstoši nolikuma 2.4. 
punktam. 
3.7. Būvdarbu vadītāja CV (pielikums Nr. 5) ar sertifikātu kopijām un iepirkuma 
saturam atbilstošo darbu pieredzes apliecinājumu atbilstoši nolikuma 2.5. punktam.  
 
4. Finanšu piedāvājums  
 
Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu 
piedāvājuma formai (pielikums Nr. 3.). Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. 
 
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 
 
Piedāvājumu salīdzināšanai un gala novērtēšanai pasūtītājs izmantos zemākās cenas 
kritēriju. 
 
6. Iepirkuma līgums 
 
6.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā 2015. gada 31. marts. 
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums ir lētākais, atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, 
tad līgums tiek slēgts pretendentu, kas iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu. 
 
Datums: 12.09.2014. 



Pielikums Nr. 1. 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
Veikt Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbus 2,3 km garā posmā 
Ilūkstes novada Bebrenes un Dvietes pagastos projekta LIFE09 NAT/LV/000237 
„Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros, 
saskaņā ar VSIA „Meliorprojekts” 2014. gadā izstrādāto un saskaņoto tehnisko 
projektu, kas paredz šādus darbus un paredzamos darbu apjomus (kopsavilkums): 
 
Nr. 
p.k. 

Darbu nosaukums Mērvien. 
Mērvien. 

daudzums 

Sagatavošanas darbi 

1. Trases piketāža un kontūru nospraušana m 2308 

Rakšanas darbi 

2. 
Gultnes rakšana ar draglaina tipa ekskavatoru, strādājot uz 
paklājkokiem, rokot līdz 2,0 m zem ūdens 

m
3 

6637 

3. 
Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā – strādājot uz 
paklājkokiem un rokot līdz 2,0 m zem ūdens 

m
3
 996 

4. 
Gultnes aizbērumu veidošana ar buldozeru, grunti pārvietojot 
līdz 50m tālu 

m
3
 915 

5. Aizbērumu blietēšana ar buldozeru m
2 

480 

6. Aizbēruma nogāžu veidošana ar ekskavatoru m
2
 104 

7. 
Ietekošo grāvju galu nostiprinājums ar šķembu bērumu gultnē 
(h=20cm) 

m
3
 5 

Grunts izlīdzināšana 

8. 
Izraktās grunts izlīdzināšana ar buldozeru, grunti pārvietojot līdz 
30m tālumā 

m
3
 5564 

Pārbrauktuves – brasla būve 

9. Būvbedres rakšana un grunts izlīdzināšana m
3
 131 

10. Ģeotekstila ar ģeorežģi Combigrid 60/60 Q1 ieklāšana m
2
 238 

11. 
Smilts bēruma ierīkošana uz ģeotekstila un ģeorežģa apakšējās 
kārtas 

m
3
 51 

12. 
Akmens šķembu  40-70mm bērums virs ģeotekstila – ģeorežģa 
augšējās kārtas uzbēršana 

m
3
 20 

13. Akmens šķembu  40-70mm bērums uz nogāzēm m
3
 18 

14. Laukakmeņu  10-20cm zoba ierīkošana m
3
 10 

15. Nogāžu planēšana m
2
 100 

16. Ūdens atsūknēšana m/m 30 

Kultūrtehnika 

17. Krūmu sakņu savākšana no atbērtnes joslas un utilizācija ha 6.55 

 

Ar pilnu tehniskā projekta saturu var iepazīties pasūtītāja birojā, iepriekš piesakot 
apmeklējumu pasūtītāja kontaktpersonai pa tālruni 26562163. 
 



Pielikums Nr. 2. 

 
Pieteikums publiskajam iepirkumam 

 
Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā Ilūkstes novadā 
projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 
teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros, identifikācijas Nr. DVIETE/Iep/2014/1 
 
Pretendents, 
 
pretendenta nosaukums 
 
___________________________________________________, 
            Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
 
 
tā ____________________________________________________________ personā 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties publiskajā iepirkumā: 
Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā Ilūkstes novadā 
projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 
teritorijā „Dvietes paliene”” ietvaros. 
 
1. Līguma izpilde tiks uzsākta ______ dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža; 
2. Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem 
un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un 
mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā 
iepirkuma līguma darbības laikā. 
3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt Tehniskajā 
specifikācijā noteiktās prasības; 
4. Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 
 
Pretendenta adrese: _____________________________      
 
Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:___________ 
 
Paraksts_______________________________________  /Vārds, uzvārds/ 
(pretendenta vai tā pārstāvja paraksts) 
 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 3. 
Finanšu piedāvājums 

 

Nr. 
p.k. 

Darbu nosaukums Mērvien. 
Mērvien. 

daudzums 

Vienības 
izmaksas 

(EUR) 

Kopējās 
izmaksas 

(EUR) 

Sagatavošanas darbi 

1. Trases piketāža un kontūru nospraušana m 2308   

Rakšanas darbi 

2. 
Gultnes rakšana ar draglaina tipa ekskavatoru, 
strādājot uz paklājkokiem, rokot līdz 2,0 m 
zem ūdens 

m
3 

6637   

3. 
Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas 
ekspluatācijā – strādājot uz paklājkokiem un 
rokot līdz 2,0 m zem ūdens 

m
3
 996   

4. 
Gultnes aizbērumu veidošana ar buldozeru, 
grunti pārvietojot līdz 50m tālu 

m
3
 915   

5. Aizbērumu blietēšana ar buldozeru m
2 

480   

6. Aizbēruma nogāžu veidošana ar ekskavatoru m
2
 104   

7. 
Ietekošo grāvju galu nostiprinājums ar šķembu 
bērumu gultnē (h=20cm) 

m
3
 5   

Grunts izlīdzināšana 

8. 
Izraktās grunts izlīdzināšana ar buldozeru, 
grunti pārvietojot līdz 30m tālumā 

m
3
 5564   

Pārbrauktuves – brasla būve 

9. Būvbedres rakšana un grunts izlīdzināšana m
3
 131   

10. 
Ģeotekstila ar ģeorežģi Combigrid 60/60 Q1 
ieklāšana 

m
2
 238   

11. 
Smilts bēruma ierīkošana uz ģeotekstila un 
ģeorežģa apakšējās kārtas 

m
3
 51   

12. 
Akmens šķembu  40-70mm bērums virs 
ģeotekstila – ģeorežģa augšējās kārtas 
uzbēršana 

m
3
 20   

13. 
Akmens šķembu  40-70mm bērums uz 
nogāzēm 

m
3
 18   

14. Laukakmeņu  10-20cm zoba ierīkošana m
3
 10   

15. Nogāžu planēšana m
2
 100   

16. Ūdens atsūknēšana m/m 30   

Kultūrtehnika 

17. 
Krūmu sakņu savākšana no atbērtnes joslas un 
utilizācija 

ha 6.55   

KOPĀ:  

 
 

Nosaukums EUR 

Kopējā Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas cena bez PVN  

PVN 21 %  

Kopējā cena  

 
 

 
Paraksts_______________________________________ 
(pretendenta vai tā pārstāvja paraksts)  
 
 
Vārds, uzvārds: ________________________________ 



Pielikums Nr. 4. 
PRETENDENTA PIEREDZE 

 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums, 
līguma Nr.  

Veikto darbu apraksts 
Darbu apraksts, termiņš, summa utt.  

Pasūtītājs, 
kontaktpersona, 

tālrunis 

1.    

2.    

    

 
 
 

Paraksts_______________________________________ 
(pretendenta vai tā pārstāvja paraksts)  
 
 
 
Vārds, uzvārds: ________________________________ 

 
 
 
 
 



Pielikums Nr. 5 
CV 

 
Vārds, uzvārds: 
Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
Profesionālā pieredze: 
 

Laiks 
(no/īdz) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs (uzņēmuma 
līguma gadījumā) 

Valsts 
Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 
(uzņēmuma līguma gadījumā) 

    

    

 
Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 
pabeigšanas gads 
un mēnesis 

Projekta 
izpildes 
vieta 
(valsts) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs 
(uzņēmuma 
līguma 
gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 
adrese un 
kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 
apraksts 

     

     

 
Ar šo es apņemos laikā no <datums, mēnesis, gads> līdz <datums, mēnesis, gads> 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 
Pretendents) piedāvājumu Latvijas Dabas fonda, reģistrācijas nr.: LV40008019379, 
adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011 rīkotā publiskā iepirkuma „Dvietes upes 
dabiskās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā Ilūkstes novadā projekta LIFE09 
NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes 
paliene”” ietvaros (identifikācijas Nr. DVIETE/Iep/2014/1) kā <Speciālista specialitāte 
vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu 
apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu 
un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  
 
<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 

 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties 
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajā laika posmā, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums 
tiek noslēgts. 
 
<Darba devēja nosaukums> 
<Reģistrācijas numurs> 
<Adrese> 
 

 


