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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

 
1. Sarunu procedūra sastāv no 2 (diviem) posmiem: 

1.posms  -  Pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase 
2.posms -   Piedāvājumu iesniegšana un sarunas, uz kurām tiks uzaicināti atlasītie 

kandidāti. 
 
2. Pasūtītāja rekvizīti:  

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) 
  
 Pasūtītāja rekvizīti: 
 Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1547, 

Reģ. Nr. LV40003032065, 
Banka: Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle 
SWIFT kods: NDEALV2X 
Konts: LV69NDEA0000080255752 

  
VAS „Latvijas dzelzceļš” izveidotā Iepirkuma komisija nodrošina un organizē sarunu procedūru 
Pasūtītāja vārdā. 
 
3. Pasūtītāja kontaktpersona: 
 
Visa informāciju par sarunu procedūru un rakstisks papildus informācijas pieprasījums 
Iepirkuma komisijai ir jāsūta:  
 

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai, 
Iepirkuma komisijai  
Fakss: +371 6723 2133 
 
Kontaktpersona:  
Dana Cielēna  
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste 
Tālrunis: +371 6723 4955;  
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv 
 
Darba laiks: pirmdiena - ceturtdiena: no 08:15 līdz 17:00, piektdiena: no 08:15 līdz 

14:30. Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00. 
 

4. Sarunu procedūras priekšmets un līguma izpildes termiņš: 
4.1. Sarunu procedūras priekšmets ir Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija  

(turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - Pasūtītāja prasībām. Vispārīgs iepirkuma 
priekšmeta apraksts pielikumā Nr.2. 

4.2. Iepirkuma līgums tiks sagatavots atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas 
– būvniecības darbu līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 1999. gadā (Conditions of Contract 
for Plant and Design –Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and 
Engineering Works, Designed by the Contractor” First Edition 1999, FIDIC) nosacījumiem 
(turpmāk tekstā Līguma noteikumi). 

4.3. Kandidāts var iesniegt piedāvājumu tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu 
kopā. 

4.4. Piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN). Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem 
visiem kandidāta izdevumiem. 

4.5. Darbu izpildes termiņš: 2015.gada 30.septembris. 
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4.6. Defektu paziņošanas periods 24 mēneši. 

 
5. Dokumentu noformēšana: 

5.1. Sarunu procedūras dokumentus (1.posma – pieteikumu un 2. Posma – piedāvājumu) 
iesniedz cauršūtus vai caurauklotus, rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot 
apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

5.2. Kandidāts pieteikuma (piedāvājuma) sagatavošanā un tam pievienoto papildu 
dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 
noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz 
dokumentu atvasinājumu,  apliecināšanu u.tml.). 

5.3. Pieteikuma lapas ir jānumurē. 
5.4. Pieteikumam jābūt skaidri uzrakstītam, cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu 

iespējams atdalīt, ar vārdiem uzrakstītu kopēju lapu skaitu, ar pilnvarotās personas parakstu un 
zīmogu, bez labojumiem un dzēsumiem. 

5.5. Satura rādītājam jābūt pieteikuma dokumenta komplekta sākumā. Ja pieteikums 
sastāv no vairāk kā viena sējuma, tad katrā sējumā ir jābūt satura rādītājam. Pirmajā sējumā 
jānorāda kopējais sējumu skaits ar lapu skaitu katrā. 

5.6. Ja aploksnes nav marķētas, kā prasīts 9.2.punktā, pasūtītājs neuzņemas atbildību par 
pieteikuma nesaņemšanu vai priekšlaicīgu atvēršanu. 
 

II. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN KANDIDĀTU ATLASE 
 

Sarunu procedūras 1.posms 
 

6.  Dokumentu izsniegšana, informācijas sniegšana un atbildes uz jautājumiem 
 
 6.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, pieteikuma 
sagatavošanai un iesniegšanai, (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem), (turpmāk – sarunu 
procedūras  nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv (Par uzņēmumu / Saimnieciskā 
darbība / Konkursi http://www.ldz.lv/?object_id=956). 
 6.2. Ar  sarunu procedūras  nolikumu piegādātāji var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, nolikuma  3. Punktā norādītajā 
Pasūtītāja darba laikā un vietā. 

6.3.  Sarunu procedūras  dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus publicē 
Pasūtītāja mājaslapā: http://www.ldz.lv sešu dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, 
bet papildu informāciju par sarunu procedūrā  nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz 
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi – iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 
kā četras dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka 
ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas 
termiņa beigām) iesniedzis komisijai attiecīgu pieprasījumu. Ieinteresētajam piegādātājam ir 
pienākums katru dienu pārbaudīt jaunas informācijas esamību šajā tīmekļa vietnē 
(http://www.ldz.lv/?object_id=956). 

6.4. Papildu informācijas pieprasījumi iesniedzami, nosūtot tos pa pastu vai faksu un e-
pastu nolikuma 3. Punktā norādītajai kontaktpersonai. Pieprasījumā jānorāda ieinteresētā 
piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pieprasītāja amats, vārds, uzvārds, 
kontakttālruņu, faksa numuri un e-pasta adrese. Ja nepieciešams, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, 
lai ieinteresētā persona pieprasījuma oriģinālu nosūta pa pastu uz nolikuma 3. Punktā norādīto 
adresi. 

6.5. Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība grozīt  sarunu procedūras  nolikumu, tas  
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ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu 
uzraudzības birojam publicēšanai, ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja mājaslapā: 
http://www.ldz.lv.  
 
7. Kandidātu atlases prasības: 

7.1. Kandidāts ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktā kārtībā. 
7.2. Kandidātam ir atbilstošas iespējas izpildīt līgumu, kas vispārīgi aprakstīts 2.  

pielikumā, un kandidāts atbilst sarunu procedūras  1. posma minimālajām prasībām attiecībā uz 
finansiālo stāvokli un profesionālajām spējām sniegt pakalpojumu: 

7.2.1. Finanšu jomā – Kandidāta gada finanšu vidējais apgrozījums par iepriekšējiem 
trīs (2010., 2011. un 2012.) gadiem  ir vismaz 20 000 000 EUR (divdesmit  miljoni eiro, bez 
PVN). Kandidātam, kuru darbības ilgums ir mazāk par trīs gadiem, nostrādātā perioda vidējam 
finanšu apgrozījumam gadā jābūt vismaz 20 000 000 EUR bez PVN.  

7.2.2. Profesionālajā jomā – kandidātam ir šādas prasības: 
 7.2.2.1. Kandidāts, vai visi personu apvienības dalībnieki (ja kandidāts ir personu 

apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas 
Republikas būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs un 
kandidātam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits 
līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina kandidāta tiesības izpildīt pasūtītāja prasībās 
noteiktos Darbus noteiktajās nozarēs, tajā skaitā, dzelzceļa signalizācijas sistēmas, 
dzelzceļa telekomunikācijas sistēmu projektēšanā un būvniecībā. 

7.2.2.2.    Kandidāts ir pabeidzis vismaz vienu projektu pēc FIDIC līguma „Iekārtu 
piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem”, ko apliecina 
pasūtītāja sniegtās atsauksmes. 

7.2.2.3.   Kandidāts pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pabeidzis vismaz vienu mikroprocesora 
signalizācijas sistēmu uzstādīšanas projektu vismaz 20 miljonu eiro vērtībā, kas tika 
veikts 1520 mm sliežu ceļa platumam;  

7.2.2.4.  Kandidātam ir pieredze dzelzceļa telekomunikāciju sistēmu projektēšanā un 
ierīkošanā. Kandidāts pēdējo piecu gadu laikā ir pabeidzis vismaz vienu 
telekomunikācijas sistēmu projektu, kas ir savienots ar  mikroprocesora 
centralizācijas sistēmu    

7.2.2.5.  Kandidāta būvdarbu vadīšanas un projektēšanas speciālistiem ir spēkā esoši 
Latvijas Republikā izsniegti sertifikāti attiecīgajā nozarē. 

 
Kandidāta vadošie sertificētie projektētāji: 

Amata nosaukums Pieredze dzelzceļa 
projektos, gadi 

Pieredze norādītajā 
amatā, gadi 

Būvprojekta vadītājs (vadošais 
projektēšanas inženieris) 

5 5 

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu 
projektētājs 

5 5 

Telekomunikāciju sistēmu un 
tīklu projektētājs 

5 5 
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Kandidāta sertificētie vadošie būvdarbu vadītāji attiecīgajā jomā Darbu izpildes laikā: 

Amata nosaukums Pieredze dzelzceļa 
projektos, gadi 

Pieredze norādītajā 
amatā, gadi 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs 5 5 
Dzelzceļa signalizācijas 
sistēmu būvdarbu vadītājs 5 5 

Telekomunikāciju sistēmu un 
tīklu būvdarbu vadītājs 3 3 

Darba drošības inženieris 3 3 
 

7.2.2.6. Par kandidāta turpmāk minētiem vadošiem speciālistu jāpievieno aizpildīts CV 
un sertifikātu kopijas. Kandidāta vadošajam personālam jābūt augstākajai izglītībai un vēl jābūt 
vismaz šādai  pieredzei: 

7.2.2.6.1. Uzņēmēja pārstāvim / projekta vadītājam ir augstākā izglītība, vismaz 
piecu gadu pieredze projektu vadīšanā dzelzceļa nozarē, pieredze vismaz vienā 
projektā pēc FIDIC līguma nosacījumiem (jāpievieno atsauksme). Uzņēmēja 
pārstāvim/projekta vadītājam ir jābūt atbildīgam par visu uzņēmēja iesaistīto 
personālu, projekta realizāciju un kopējo projekta vadību saskaņā ar FIDIC līgumā 
noteikto.  

 
7.2.2.6.2. Būvprojekta vadītājam (Projektēšanas vadošajam inženierim) ir sertifikāts 
dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā, ir pieredze dzelzceļa signalizācijas 
sistēmu projektēšanā un mikroprocesoru centralizācijas sistēmas risinājumu 
ieviešanā, kā arī pieredze projektu vadībā. 
 
7.2.2.6.3. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektētājam ir sertifikāts dzelzceļa 
signalizācijas sistēmu projektēšanā un pieredze mikroprocesoru centralizācijas 
sistēmas projektēšanā. 
 
7.2.2.6.4. Telekomunikācijas sistēmu un tīklu projektētājam ir sertifikāts  
telekomunikāciju sistēmas un tīklu projektēšanā. 
 
7.2.2.6.5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam  ir jābūt pieredzei un sertifikātam  
dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, pieredzei projektu vadībā, kas 
aptver visus projekta vadības posmus  
 
7.2.2.6.6. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam ir jābūt pieredzei un 
sertifikātam  dzelzceļa signalizacijas sistēmas būvdarbu vadīšana. 
 
7.2.2.6.7. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājam ir jābūt pieredzei un 
sertifikātam  telekomunikāciju sistēmas un tīklu būvdarbu vadīšanā. 
 

Gadījumā, ja kandidāts uz kādu no amata nosaukuma vietām piesaista vairākus 
speciālistus, vismaz vienam no tiem individuāli jāatbilst visām izvirzītajām amata 
nosaukuma prasībām.  

 
Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Darbu veikšanai tiktu piesaistīti atbilstoši kvalificēti un 
sertificēti speciālisti pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu Darbu veikšanu atbilstoši līguma 
un normatīvo aktu prasībām. 
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Uzņēmējam līguma darbības laikā ir jānodrošina savu vadošo speciālistu brīvu sazināšanos 
(mutiski un rakstiski) ar pasūtītāju latviešu valodā. 

 
 
7.2.2.7. Ārvalstu uzņēmējiem, viņu projektētājiem, būvdarbu vadītājiem un izpildītājiem 

ir jābūt kandidāta valsts izsniegtai licencei, sertifikātam vai citam līdzvērtīgam dokumentam, kas 
apliecina tiesības attiecīgās Darbu daļas izpildei. Ja ar kandidātu tiks noslēgts līgums, tad līdz 
līgumā noteiktajam darbu uzsākšanas datumam kandidāta projektētājiem un būvdarbu vadītājiem  
ir jāiegūst Latvijas Republikā visi nepieciešamie sertifikāti. 

7.3. Pasūtītājs izslēdz kandidātu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata 
pieteikumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar kandidātu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem 
gadījumiem: 

7.3.1. Kandidāts vai persona, kurai ir kandidāta pārstāvības tiesības vai lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu vai 
prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu 
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

7.3.2. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas 
kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 
atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas; 

7.3.3. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas 
kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, 
vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

7.3.4.  Ir pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 
paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam kandidāts būs likvidēts; 

7.3.5. Kandidātam Latvijā un vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā 
valstī pārsniedz 150 EUR; 

7.3.6. Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 
nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

7.3.7. Uz kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai sarunu procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, ir attiecināmi 7.3.1. – 7.3.6. apakšpunktos minētie nosacījumi. 
 7.4. Attiecībā uz kandidātu un šī nolikuma 7.3.7.apakšpunktā minēto personu šī nolikuma 
7.3.1. apakšpunktā minētais izslēgšanas gadījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz pieteikuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 3 gadi; 
 7.5. Attiecībā uz kandidātu un šī nolikuma 7.3.7.apakšpunktā minēto personu šī nolikuma 
7.3.1. apakšpunktā minētais izslēgšanas gadījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 
pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 
 7.6. Attiecībā uz kandidātu un šī nolikuma 7.3.7. apakšpunktā minēto personu šī 
nolikuma 7.3.1 apakšpunktā minētais izslēgšanas gadījums netiek piemērots, ja no dienas, kad 
kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 
pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 
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 7.7. Ja kandidāts vai šī nolikuma 7.3.7. apakšpunktā minētās personas maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, 
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā 
kandidātu neizslēgšanu no sarunu procedūras saskaņā ar šī nolikuma 7.3.4.apakšpunktu. 
 
8. Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti :* 

8.1.  Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas  
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu 
reģistrāciju paredz. 

8.2. Kandidātam jāiesniedz aizpildītas un parakstītas visas veidlapas atbilstoši šī 
nolikuma 1.pielikumam. 

8.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izdotu izziņu, kas apliecina, ka kandidātam 
(un kandidāta norādītajai personai, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst kandidātu atlases nolikumam) nav pasludināts maksātnespējas process un tas 
neatrodas likvidācijas stadijā. 

8.4. Valsts ieņēmumu dienesta vai attiecīgas pašvaldības Latvijā izdotu izziņu, kas 
apliecina, ka kandidātam (un kandidāta norādītajai personai, uz kuras iespējām kandidāts balstās, 
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst kandidātu atlases nolikuma noteiktajām prasībām) 
(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 EUR. 

8.5. Ja attiecināms, ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 
kandidātam (un kandidāta norādītajai personai, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst kandidātu atlases nolikumam noteiktajām prasībām), ja tas 
ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 EUR. 

8.6. Valsts darba inspekcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka kandidāta (un kandidāta 
norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām) Latvijā un ārvalstī pēdējo 18 (astoņpadsmit) 
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

8.7. Kandidāta apliecinājuma 2.veidlapu „Kandidāta apliecinājums”, kas cita starpā 
apliecina to, ka: 
8.7.1.  Kandidāts (un kandidāta norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām) 
pēdējo 12 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās vai horizontālā 
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

8.7.2. Kandidāts (un kandidāta norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām) 
pēdējo trīs gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, nav atzīts  par vainīgu, ar tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, 
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.  
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8.8. Cita piegādātāja, uz kura iespējām līguma izpildei atsaucas kandidāts, apliecinājumu vai 

kandidāta un attiecīgā piegādātāja vienošanās kopiju par sadarbību līguma izpildē. 
8.9. Personu apvienības vienošanos, ja kandidāts ir personu apvienība, kas iesniedz 

piedāvājumu. Šajā vienošanās ir jānorāda, ka visi apvienības dalībnieki (partneri) ir solidāri 
atbildīgi, visi kopā un katrs atsevišķi par Līguma izpildi, ja sarunu procedūras rezultātā līgumu 
slēgs ar šo apvienību. Šajā vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī 
kandidāta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese, un jāapliecina, ka personu apvienība un tās 
sastāvs, personālijas ieskaitot, paliks nemainīgs līdz līguma izpildes beigām. Vienošanās ir 
jānorāda personu apvienības vadošais partneris (norādot partnera pilnu nosaukumu, faktisko 
adresi),  kurš tiek pilnvarots (ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kuru pievieno)  iesniegt un saņemt 
prasības visas personu apvienības vārdā. Šādu vienošanos ar parakstiem un zīmogiem apstiprina 
visi apvienības dalībnieki. Ja sarunu procedūras uzvarējušais pretendents ir personu apvienība, 
tad pirms līguma slēgšanas šai apvienībai jābūt reģistrētai valstī normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, un ar tādu pašu nosaukumu kā sarunu procedūras pieteikuma vēstules pielikumā. 
Pasūtītājs līgumu slēgs tikai ar reģistrētu apvienību. Notariāli apliecinātu pilnvaru ir 
nepieciešams iesniegt, ja personu apvienība ir fizisko personu apvienība. Juridiskām personām 
vadošais partneris iesniedz un saņem visas prasības personu apvienības vārdā. Notariāli 
apliecinātu pilnvaru ir nepieciešams iesniegt, ja personu apvienībā ietilpst fiziskās personas. 

8.10. Pieteikuma sadaļu, kas apliecina kandidāta tehniskās un profesionālās spējas saskaņā ar 
kandidātu atlases nolikuma 8. punkta prasībām. Jāpievieno sertifikātu, licenču vai citu 
līdzvērtīgu dokumentu, kuri izsniegti atbilstoši kandidāta valsts likumdošanai, un kas apliecina 
kandidāta un/vai kandidāta speciālistu tiesības veikt noteiktās nozares/jomas darbus, kopijas. 
Jāpievieno arī kandidāta vadošo speciālistu CV. 

8.11. Ja attiecināms, kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par kandidāta pārstāvības 
tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina pieteikumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt 
kandidātu, ja pieteikumu neparaksta kandidāta likumiskais pārstāvis. 

8.12. Kandidāta parakstītu 7. veidlapu par kandidāta gada finanšu apgrozījumu (EUR bez 
PVN) par iepriekšējiem trīs (2010., 2011. Un 2012.) gadiem. Ja pieteikumu iesniedz personu 
apvienība vai personālsabiedrība, jāiesniedz šā punkta prasībām atbilstoša 7. veidlapu summējot  
katra kandidāta kopējo apgrozījumu par personu apvienībā vai personālsabiedrībā iekļauto 
personu kopējo gada finanšu apgrozījumu (EUR bez PVN) par iepriekšējiem trīs (2010., 2011. 
Un 2012.) gadiem. Ja kandidāts attiecīgajā jomā darbojas mazāk kā trīs gadus, jāiesniedz 7. 
veidlapu kopā, summējot  kandidāta kopējo finanšu apgrozījumu  tā darbības laikā (EUR bez 
PVN).  

 
* ārvalsts kandidātam, lai izpildītu kandidātu atlases nolikuma minētās prasības attiecībā uz 

dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 7.1., 7.3., 7.4., 7.6. un 7.9. 
punktā norādītajiem, kas sastādīti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai 
praksi un kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajiem dokumentiem. Dokumentiem svešvalodā 
jāiesniedz kandidāta apliecināts tulkojums. 

 
Izziņas un citus dokumentus, kurus pieprasa pasūtītājs un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas (t.sk. arī ārvalsts 
institūcijas), pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas 
dienas. 
 
9. Pieteikumu iesniegšana, atvēršana un derīguma termiņš: 
 
9.1. Kandidāts pieteikumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2014.gada 14. janvārim.plkst.14.00, 
Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 346.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā). 
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Pieteikumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pa pastu aizvērtā, aizlīmētā 
aploksnē/sūtījuma pakā. 
 
9.2. Kandidāts iesniedz pieteikumu aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Iepirkuma komisijai 
sarunu procedūrā „Šķirotavas  stacijas centralizācijas modernizācija”. Neatvērt līdz 2014.gada 
14. janvārim, plkst. 14.00.” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļai, Gogoļa 
ielā 3, 346.kab., Rīgā, LV-1547. Uz pieteikuma aploksnes norāda arī kandidāta nosaukumu, 
adresi un tālruņa numuru. 
 
9.3. Kandidāts iesniedz 1 pieteikuma oriģinālu un 3 (trīs) kopijas. Uz pieteikuma oriģināla 
titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz pieteikuma kopijas titullapas  -  “KOPIJA”. Ja starp 
sējumiem būs pretrunas, tad vērā tiks ņemts pieteikuma oriģināls. 
 
9.4. Pieteikumu sarunu procedūrai atver 2014.gada 14. janvārī, plkst. 14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 
243.kabinetā. 
 
9.5. Pieteikumu, kas iesniegts iepirkuma komisijai pēc 9.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, 
pasūtītājs nosūta atpakaļ kandidātam bez izskatīšanas. 
 
9.6. Kandidāts var grozīt vai atsaukt savu pieteikumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku 
paziņojumu līdz 9.1. punktā norādītajam termiņam. Šādā gadījumā kandidāts uz aploksnes 
norāda „Pieteikuma grozījums” vai „Pieteikuma atsaukums”. 
 
9.7. Ja komisija saņem kandidāta pieteikuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms 
pieteikuma. 
 
9.8. Komisija pieteikumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot kandidāta nosaukumu, kas 
iesniedzis pieteikumu. 
 
10.   Pieteikumu skaidrojumi 

Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai kandidāts vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 
dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas 
prasībām. 
 
11. Kandidātu pieteikuma vērtēšanas kārtība un lēmuma pieņemšana: 
11.1.  Pēc kandidātu pieteikumu atvēršanas tiks vērtēta kandidātu un iesniegto atlases 
dokumentu atbilstība nolikumam 7. – 8.  punktam. 
11.2.  Ja kandidāta pieteikuma dokumenti neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija 
noraida kandidāta pieteikumu un izslēdz kandidātu no turpmākās dalības sarunu procedūrā. 
11.3.  Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus 
kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem, t.sk. norādot: 

11.3.1. noraidītajam kandidātam tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus; 
11.3.2. termiņu, kādā kandidāts ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam 

iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
11.4.  Visi kandidāti, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem kandidātu atlases nolikumam, 
tiks uzaicināti noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumus sarunu procedūras 2.posmam. 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ietvers piedāvājuma iesniegšanas prasības, tehniskās 
specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus. Uzaicinājums būs jāsagatavo atbilstoši 
turpmāk aprakstītai sadaļai „III. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN SARUNAS”. Atbilstoši 
uzaicinājumam piedāvājumu iesniegušie pretendenti tiks uzaicināti piedalīties sarunās.  
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11.5.  Ja sarunu procedūras rezultātā nav iesniegti pieteikumi vai, ja visi kandidāti neatbilst 
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru. 
 

III. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN SARUNAS  
Sarunu procedūras 2.posms 

 
2. posms – turpmāk aprakstītā Piedāvājuma iesniegšana un sarunas procedūra attiecas tikai uz 
atlasē uzaicinātiem kandidātiem. Pretendentiem 2.posmā pēc uzaicinājuma saņemšanas būs 
tiesības uzdot precizējošus jautājumus par piedāvājuma iesniegšanas prasībām (t.sk. par turpmāk 
aprakstītām prasībām), līguma projektu un arī tehniskajām specifikācijām. Visi uzdotie jautājumi 
un atbildes uz tiem tiks nosūtīti visiem pretendentiem, kas uzaicināti iesniegt piedāvājumu.  
 
12. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti 
12.1. Piedāvājuma vēstule atbilstoši 3. pielikuma 1.veidlapai. 
12.2. Piedāvājuma pielikums atbilstoši 3. pielikuma 2.veidlapai. 
12.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši 3. pielikuma 3.veidlapai: 

12.3.1. Finanšu piedāvājumā cenu un summu norāda EUR bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Rakstot cenu un summu, skaitļi tiek noapaļoti līdz desmit tūkstošdaļām. 
12.3.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi, jāiekļauj piedāvājuma cenā. 

12.4. Tehniskais piedāvājums atbilstoši 3.pielikuma 4.veidlapai. Pretendents tehnisko 
piedāvājumu sagatavo par visu konkursa priekšmetu, Šķirotavas stacijas centralizācijas 
modernizācija, un darbiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju –Pasūtītāja prasībām (turpmāk – 
„tehniskās specifikācijas”).  
Tehniskajā piedāvājumā iekļauj tehnisko aprakstu par piedāvāto konkursa priekšmetu un 
darbiem, kas sniedz informāciju un aprakstu par katras tehniskās specifikācijas sadaļas 
īstenošanu. Jāveic atsauces uz tehniskajiem standartiem, kad tie tiek piemēroti un ir 
nepieciešami.  
Jāpievieno līguma realizācijas un ieviešanas procesa apraksts (ieskaitot darbiniekus, 
izmantojamos galvenos materiālus un iekārtas, programmatūras un interfeisu 
sagatavošana/ieviešana) t.sk. kvalitātes kontroli sistēmu. Jebkādu citu aprakstu un jebkurus citus 
papildus dokumentus, kas pēc pretendenta ieskatiem nepieciešami.  
12.5. Personu apvienības vienošanās un 3.pielikuma 5.veidlapu „Personu apvienība”.  
12.6. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 13.punktu (iesniedz kā atsevišķu 
necaurauklotu dokumentu kopā ar piedāvājumu) atbilstoši 3.pielikuma 6.veidlapai. 
 
13. Piedāvājuma nodrošinājums 
13.1. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1 000 000,00 EUR. 
13.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz bankas galvojuma veidā saskaņā ar 3.pielikuma 
6.veidlapu. Piedāvājums bez piedāvājuma nodrošinājuma tiks noraidīts. 
13.3. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par 
piedāvājuma derīguma termiņu – 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
13.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:  

13.4.1. piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas 
dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā 
paziņojis pretendents un galvotājs; 

13.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar uzvarējušo pretendentu. 
13.5. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu, piedāvājuma nodrošinājums 
uzvarējušam pretendentam zaudē savu spēku dienā, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma 
izpildes nodrošinājumu (saskaņā ar 4.pielikuma Līguma izpildes nodrošinājuma formu) un 
iepirkuma līgums noslēgts ar uzvarējušo pretendentu. 
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13.6. Pasūtītājs pretendentam, kas nav uzvarējis konkursā, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz 
5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar uzvarējušo pretendentu. 
13.7. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt piedāvājuma derīguma 
termiņā, komisija var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo komisijai un 
attiecīgi pagarina arī piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantiju). 
13.8. Ja komisija atbilstoši 13.7. punktam ir pieprasījusi pretendentiem piedāvājumu termiņa 
pagarinājumu, tad pretendentiem 15 dienu laikā jāiesniedz komisijai piedāvājuma nodrošinājuma 
grozījums par termiņa pagarinājumu uz pagarināto piedāvājumu izskatīšanas termiņa laiku. 
Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek 
atdots pretendentam. 

 
 
14. Piedāvājuma iesniegšana, atvēršana un derīguma termiņš   

14.1. Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā, 
(saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma 3.punktu).  

 
14.2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Iepirkuma komisijai sarunu 
procedūrā „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija ”. Neatvērt līdz 2014.gada 
14.janvārim, plkst. 14.00.” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļai, Gogoļa 
ielā 3, 346.kab., Rīgā, LV-1547. Uz pieteikuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, 
adresi un tālruņa numuru. 

 
14.3. Pretendents iesniedz 1 piedāvājuma  oriģinālu un 3 (trīs) kopijas. Uz piedāvājuma 

oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas -  “KOPIJA”. Ja 
starp sējumiem būs pretrunas, tad vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. 

14.4. Piedāvājuma dokumentus iesniedz cauršūtus vai caurauklotus, rakstveidā latviešu 
valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā 

14.5. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu 
kopumā.  

14.6. Sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sēdē ir tiesības piedalīties pretendenta 
pārstāvjiem.  

14.7. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, 
piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu, kā arī paziņo, ir vai nav iesniegts piedāvājuma 
nodrošinājums. Pēc sēdes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda pretendenta „Piedāvājums 
dalībai sarunu procedūrā” veidlapu (3.pielikuma 1.veidlapa), kurā norādīta piedāvātā cena. 

14.8. Piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc pasūtītāja noteiktā termiņa, pasūtītājs 
nosūta atpakaļ pretendentiem bez izskatīšanas. 

14.9. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš – 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas 
dienas.  

14.10. Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to 
rakstisku paziņojumu līdz iesniegšanai noteiktajam termiņam. Grozījumu vai atsaukumu 
komisija atver pirms piedāvājuma. 

14.11. Izņēmuma kārtā pasūtītājs var lūgt pretendentam uz noteiktu laiku pagarināt 
piedāvājuma derīguma termiņu. Lūgumam un pretendenta atbildei jābūt rakstiski noformētai.  
 
15. Piedāvājuma skaidrojumi 
    Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai kandidāts vai kompetenta institūcija papildina vai zskaidro 
dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras dokumentos izvirzītājām kvalifikācijas 
prasībām.  
16. Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.  
17. Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas ar pretendentiem 

17.1. Komisija piedāvājumus izvērtē šādā kārtībā: 
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 17.1.1. Pirmajā kārtā: 
-    komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma un dokumentu atbilstību sarunu procedūras 
nolikuma prasībām. 

17.1.2. Otrajā kārtā: 
-    novērtē tehniskā piedāvājuma (t.sk. aizpildītās iesniegtās veidlapas) atbilstību tehniskām 
specifikācijām; 
- pirms cenu salīdzināšanas – aritmētisko kļūdu labojumi. Konkursa komisija ir tiesīga labot 
       aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumā, paziņojot pretendentam par veiktajiem  
       labojumiem; 
- finanšu piedāvājuma vērtēšana. 
 17.2. komisija ar pretendentiem veic sarunas, lai apspriestu pretendentu iesniegtos 
piedāvājumus un iespējas samazināt piedāvājuma cenu, un izraudzītos visatbilstošāko 
piedāvājumu saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju. Sarunas tiks protokolētas. Sarunu 
procedūras rezultātā pretendentiem var būt nepieciešamība iesniegt  pasūtītājam precizēto 
piedāvājumu, kas būs pamats līguma slēgšanai. 
 
18. Lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana 

18.1. Lēmums par sarunu procedūras rezultātiem tiek pieņemts pēc visu pretendentu 
noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām ar pretendentiem un sarunu 
procedūras protokolu  apstiprināšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” noteiktajā kartībā. 

18.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē 
visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs 
paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot: 

18.2.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus; 
18.2.2. pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma 

raksturojumu un nosacītās priekšrocības; 
18.2.3. termiņu, kādā pretendents ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam 

iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
18.3. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs 3 (triju) darbdienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ 
iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. Pasūtītājs visus pretendentus informē par 
termiņu, kādā persona ir tiesīga iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par 
iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

18.4. Ja izraudzītais pretendents Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
60.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām neparaksta iepirkuma 
līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis 
piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. Šajā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs izlietot ar piedāvājuma garantiju saistītās 
tiesības, no attiecīgās kredītiestādes pieprasot un saņemot attiecīgo piedāvājuma garantijas 
summu pilnā apmērā. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis 
piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

18.5. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents ne vēlāk kā 10 (desmit) 
dienu laikā iesniedz pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no 
Līguma summas (neieskaitot PVN) bankas galvojuma (garantijas) veidā atbilstoši 4.Pielikuma – 
Līguma projekts, Līguma izpildes nodrošinājuma formai.  
 
PIELIKUMI 
 

2) Pielikums – Veidlapas (1.posma – pieteikuma iesniegšanai un kandidātu atlasei):  

1. Veidlapa „Pieteikums dalībai sarunu procedūrā” uz 1  (vienas) lapas; 
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2. Veidlapa „Kandidāta apliecinājums” uz 1  (vienas) lapas; 

3. Veidlapa „Vispārējā informācija par kandidātu” uz 1  (vienas) lapas; 

4. Veidlapa „Personu apvienība” uz 1  (vienas) lapas; 

5. Veidlapa „Kandidāta tehniskās un profesionālās spējas” uz 3  (trīs) lapām; 

6. Veidlapa „Kandidāta vadošo speciālistu CV” uz 1  (vienas) lapas; 

7. Veidlapa „Kandidāta finansiālā situācija” uz 1  (vienas) lapas. 

2. Pielikums – Vispārīgs iepirkuma priekšmeta apraksts (1.posma – pieteikuma iesniegšanai un  

kandidātu atlasei). 

3. Pielikums – Piedāvājuma veidlapas (2.posma – Piedāvājumu iesniegšanai un sarunām, uz  

kurām tiks uzaicināti atlasītie kandidāti) 

1.Veidlapa „Piedāvājums dalībai sarunu procedūrā” uz 1 (vienas) lapas; 

2. Veidlapa „Piedāvājuma pielikums” uz 2 (divām) lapām; 

3. Veidlapa „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas; 

4. Veidlapa „Tehniskais piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas; 

4.1. Veidlapa „Pretendenta vadošo speciālistu saraksts” uz 1 (vienas) lapas; 

4.2. Veidlapa „Pretendenta mašīnu un iekārtu saraksts” uz 1 (vienas) lapas; 

4.3. Veidlapa „Darba programmas” uz 1 (vienas) lapas; 

4.4. Veidlapa „Darbu izpildes līgumā” uz 1 (vienas) lapas; 

4.5. Veidlapa „Apakšuzņēmēju saraksts” uz 1 (vienas) lapas; 

4.6. Veidlapa „Apakšuzņēmēja apliecinājums” uz 1 (vienas) lapas; 

4.7. Veidlapa „Galveno materiālu piegādātāju saraksts” uz 1 (vienas) lapas; 

4.8. Veidlapa „Kvalitātes nodrošināšanas sistēma” uz 1 (vienas) lapas; 

4.9. Veidlapa „Darba drošības pasākumi” uz 1 (vienas) lapas; 

4.10. Veidlapa „Inženiera birojs” uz 1 (vienas) lapas; 

5. Veidlapa „Personu apvienība” uz 2 (divām) lapām; 

6. Veidlapa „Piedāvājuma nodrošinājums” uz 1 (vienas) lapas; 
 
4. Pielikums – Līguma projekts. 
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1. PIELIKUMS – VEIDLAPAS 

(1.posma – pieteikuma iesniegšanai un kandidātu atlasei) 
  

14 
 



Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

[uz kandidāta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
 

1. VEIDLAPA 
    PIETEIKUMS DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Kandidāts 

(Kandidāta nosaukums) 
reģ.Nr. ______________________________________________________________________, 
 
tā ____________________________________________________________________ personā,  

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats) 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 
1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludinātajā sarunu procedūrā „Šķirotavas 

stacijas centralizācijas modernizācija”; 
 

2. apliecina, ka neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu/kandidātu izslēgšanas gadījumiem un trešajā 
daļā paredzētajos noilguma termiņos; 

 
 

3. apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no šī kandidātu atlases  nolikuma 10. Punktā 
(t.sk. ņemot vērā 11.punkta izņēmumus) minētajiem kandidātu izslēgšanas gadījumiem 
pieteikuma derīguma termiņa laikā, kandidāta pieteikums var tikt noraidīts vai līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu; 

 
 

4.  apliecina sava pieteikuma derīguma termiņu – 100 dienas no pieteikumu atvēršanas dienas; 
 

 
5.  garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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[uz kandidāta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
2. VEIDLAPA 

KANDIDĀTA APLIECINĀJUMS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Ar šo mēs, __________________________________________________________,  
(Kandidāta pilns nosaukums, juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs)  
iesniedzot pieteikumu sarunu procedūrai „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” ar 
iepirkuma identifikācijas numuru Nr. LDZ-2013/3KF/01-01 Pasūtītājam apliecinām, ka:  
(1) pēdējo trīs gadu laikā, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, neesam atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  
(2) pēdējo 18 mēnešu laikā, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, neesam atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;  
(3) pēdējo 12 mēnešu laikā, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, neesam atzīti par vainīgiem konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda;  
(4) nav pasludināts mūsu maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta mūsu saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par mūsu bankrotu, kā arī netiek konstatēts, ka līdz paredzamajam 
līguma izpildes beigu termiņam mēs būsim likvidēti;  
(5) mums Latvijā un valstī, kurā mēs esam reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta 
(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz 100 latus;  
(6) neesam guvuši priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 
deformējot konkurenci;  
(7) mēs nepiedalāmies kā kandidāts individuāli vai kā personu apvienības dalībnieks jebkurā citā 
pieteikumā šajā sarunu procedūrā;  
(8) mēs esam pārbaudījuši kandidātu atlases nolikumu, un apliecinām, ka tie nesatur kļūdas vai 
citus defektus, un tiem pilnībā piekrītam.  
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
 
Piezīme: Ja kandidāts ir personu apvienība, tad apliecinājums ir jāparaksta katram šīs personu apvienības 
dalībniekam. 
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 [uz kandidāta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
 

3. VEIDLAPA 
VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTU 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
 
1. Uzņēmēja nosaukums  

2. Adrese  
3. Valsts  
4. Kontaktpersona  
5. Tālrunis  
6. Fakss  
7. Reģistrācijas numurs un vieta  
8. Reģistrācijas gads  
9. Uzņēmuma darbības joma (īss 

apraksts) 
 

10 Finanšu rekvizīti:   
10.1 Bankas nosaukums  
10.2 Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, 

valsts, pasta indekss) 
 

10.3 Bankas kods  

10.4 Konta numurs  
 
 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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[uz kandidāta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4. VEIDLAPA 

PERSONU APVIENĪBA 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 

 
Ja Pieteikumu iesniedz Personu apvienība, tad jāsniedz šādi dati un dokumenti: 
 
1) Personu apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.  (ja tāds ir), telefons/fakss 
 
______________________________________________________________ 
 
2) Vadošā partnera nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.,  telefons, fakss   
 
_______________________________________________________________ 
 
3) Vadošā partnera atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, telefons, fakss 
_______________________________________________________________ 
 
4) Pārējo partneru nosaukumi , adreses,  telefoni, fakss:  
 
     (1)______________________________________________________________ 
 
      (2)_____________________________________________________________ 
 
5) Personu apvienības vienošanās 
Personu apvienības vienošanā ir jānorāda, ka visi apvienības dalībnieki (partneri) ir solidāri atbildīgi, 
kopā un katrs atsevišķi par Līguma izpildi, ja iepirkuma rezultātā līgumu slēgs ar šo apvienību, un 
apvienības sastāvs un partneri netiks mainīti līdz Līguma izpildes beigām. Šajā vienošanās ir jānorāda 
personu apvienības nosaukums (kas ir arī Kandidāta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese, un 
jāapliecina, ka personu apvienība un tās sastāvs, personālijas ieskaitot, paliks nemainīgs līdz Līguma 
izpildes beigām. Vienošanā ir jānorāda personu apvienības Vadošais partneris (norādot partnera pilnu 
nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots (ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kuru pievieno)  
iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā.  Šādu vienošanos ar parakstiem, datumiem  
un zīmogiem apstiprina  visi apvienības dalībnieki. Vienošanās dokumentā ir jāietver apliecinājums,  ka 
gadījumā, ja sarunu procedūras rezultātā apvienībai tiks piešķirtas tiesības parakstīt Līgumu, tad 
apvienība pirms Līguma parakstīšanas apņemas reģistrēties LR noteiktajā kārtībā komercreģistrā ar tādu 
pašu nosaukumu kā iesniegtajā pieteikumā.  
 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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[uz kandidāta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
 

5. VEIDLAPA 
KANDIDĀTA TEHNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS SPĒJAS 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
 
Kandidāta atlases nolikuma 8.1. punkts – Licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments 
 

Licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments 
Nosaukums Nr. Izdošanas datums Derīguma datums Nozarēs/jomās 

     
     
     
     
 
 
Kandidāta atlases nolikuma 8.2. punkts – FIDIC līguma pieredze 
 

Jāpievieno atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem. 
 
Kandidāta atlases nolikuma 8.3. punkts – Pieredze mikroprocesoru signalizācijas sistēmas 
projektēšanā un ierīkošanā 
 

Projekta  
nosaukums 

Līguma  
Nr. 

Līguma 
summa 

EUR 

Projekta 
pabeigšanas 

datums  

Staciju skaits ar ieviesto 
mikroprocesoru centralizāciju.   

(t.sk. pieslēgtas CTC, balstīts uz sliežu 
ķēdes darbības pamatprincipiem, ALSN un 

ievērojot CENELEC) 

Īss galveno darbu 
apraksts,  summa, ko 

veica kandidāts 

 
 
 

     

 
 
 

     

Jāpievieno atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem 
 
 
 
 
 
 

 
Līguma/projekta  

nosaukums 
 

Pasūtītāja 
nosaukums 

Projekta 
pabeigšanas gads 

 
Īss darbu apraksts, kurus izpildījis 

kandidāts 
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Kandidāta atlases nolikuma 8.4. punkts – Pieredze dzelzceļa telekomunikāciju sistēmu 
projektēšanā un būvniecībā 
 

Projekta  nosaukums Līguma  
Nr. 

Projekta 
pabeigšanas 

datums  

Īss galveno darbu apraksts  (summa), ko veica kandidāts 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
  
 
Kandidāta atlases nolikuma 8.7. punkts – būvdarbu vadīšanas un projektēšanas speciālisti 
 
 
Kandidāta vadošie sertificētie projektētāji: 

Amata nosaukums Vārds, uzvārds 
Pieredze 
dzelzceļa 

projektos, gadi 
Sertifikāta Nr. 

Būvprojekta vadītājs (vadošais 
projektēšanas inženieris) 

   

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu 
projektētājs 

   

Telekomunikāciju sistēmu un 
tīklu projektētājs 

   

Jāpievieno sertifikātu kopijas 
 
 
 
 
Kandidāta sertificētie vadošie būvdarbu vadītāji attiecīgajā jomā darbu izpildes laikā: 

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Pieredze dzelzceļa 
projektos, gadi Sertifikāta Nr. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs    
Dzelzceļa signalizācijas sistēmu 
būvdarbu vadītājs 

   

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu 
būvdarbu vadītājs 

   

Darba drošības inženieris    
Jāpievieno sertifikātu kopijas 
 
 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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6. VEIDLAPA 

KANDIDĀTA VADOŠO SPECIĀLISTU CV 
 

Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Norādīt vadošā speciālista amatu: __________________________ 
 
1. Vārds:          
2. Uzvārds:     
3.  Dzimšanas datums un vieta:  
4 Dzīves vietas adrese: 
5 Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā  ,  
6. Izglītība: 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   
 

2) Valodas prasme  (norādīt prasmes līmeni  vērtējumā  “nav prasmes”, “vājas” , “viduvējas” “labas”, 
“teicamas”): 
 

Valoda Lasīšana  Runāšana Rakstīšana 
Latviešu    
 Angļu    
 Krievu    
Vācu    
 Citas (norādīt)    
Piezīme: Pasūtītājs var pieprasīt dokumentus, kas apliecina norādīto valodu zināšanas līmeni.  
 
8. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts 
9.  Dalība profesionālās organizācijās 
10. Citas prasmes 
11. Profesionālā pieredze: 
 

 
7.5.2. Vadošā speciālista apliecinājums 
 
Ar šo es _________  (speciālista vārds, uzvārds) apņemos veikt ___________ (amata nosaukums) pienākumus  ” 
Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” līguma ietvaros,  ja iepirkuma procedūras rezultātā 
uzņēmējam __________ (uzņēmēja nosaukums)  tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un līgums tiek 
noslēgts. 
 

__________________ 
 

Speciālista paraksts,  vārds, uzvārds 
 

________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 

Laiks (no -līdz) Darba devējs  Valsts Amats un galveno darba pienākumu apraksts  
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2014.gada “___.”_________  
 

7. VEIDLAPA 
KANDIDĀTA FINANŠU APGROZĪJUMS 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
[Lūdzu sniedziet finansiālo informāciju no ikgadējā gada pārskata, kas sagatavots ievērojot Gada pārskata likuma 
regulējumus. Ja gada pārskatā nepieciešamā informācija nav vēl pieejama, lūdzu norādīt jūsu pēdējos aprēķinus, 
kas skaidri norāda aprēķinātos skaitļus. Skaitļiem  visās kolonnās jābūt aprēķinātiem pēc tādas pašas metodikas,  
lai var veikt tiešu gadu no gada salīdzinājumu (ja metodika ir mainīta, tad ir jāsniedz izmaiņu skaidrojums zem 
tabulas).] 
 
 
Kandidāta 
nosaukums Apgrozījums EUR, bez PVN Kopā par trīs 

gadiem 

2010 2011 2012  

     

     

Kopā  

 

    

 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v 
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2. PIELIKUMS – VISPĀRĪGS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS 

(1.posma – pieteikuma iesniegšanai un kandidātu atlasei) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

23 
 



Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
  Projekta ietvaros no 2014. – 2015. gadam paredzēts rekonstruēt un modernizēt Šķirotavas  stacijas 
centralizācijas  sistēmu 

      Stacija apstrādā vagonu plūsmu no pieciem savienotajiem virzieniem: Krustpils,   Valgas, Jelgavas, 
Ventspils un Rīgas mezgla stacijām. Šķirotavas stacijas galvenā problēma ir, ka Šķirotavas stacijas 
signalizācijas sistēma ir fiziski un tehniski novecojusi (esošas elektriskās centralizācijas iekārtas ir 
ekspluatācijā jau no 1963. gada.):  

• Signalizācijas iekārtas ir pārsniegušas maksimālo kalpošanas laiku, kā rezultātā ir samazināta 
sistēmas pieejamība, vairāk resursi ir jāpiešķir tehniskajai apkopei un vilcienu kustības drošība ir 
apdraudēta.  

• Esošā bloķēšanas sistēma stacijā tiek nodrošināta ar 1963.gadā ražotajiem relejiem, kas ir 
novecojuši un neatbilst mūsdienu prasībām. Tas ir ievērojams trūkums salīdzinājumā ar 
modernajām un labi pārbaudītajām tehnoloģijām, kas ir bāzētas uz elektroniskajām sistēmām. No 
tehniskās apkopes viedokļa esošajai sistēmai nepieciešams vairāk resursu. Vecā tehnoloģija 
atšķirībā no modernajām elektroniskajām bloķēšanas sistēmām apgrūtina sliežu ceļu tālāku 
paplašināšanu vai pārveidošanu.  

• Ar pašreizējo releja bloķēšanas sistēmu nebūs iespējams īstenot European Rail Traffic 
Management System ERTMS.  

• Esošā kabeļu kanalizācija ir fiziski novecojusi. 

 
Kopumā, sakarā ar to, ka iekārtas ir novecojušas, tas rada paaugstinātu resursu patēriņu tehniskās 
apkopes veikšanā un sistēma ir mazāk uzticama un pieejama. 

 
 Šķirotavas centralizācijas sistēmas modernizācijas projektā ir  paredzēta Šķirotavas stacijas parku „A”, 
„B”, „J” un „C” aprīkošana ar mikroprocesoru (datorizētu) centralizācijas (MPC) (ar elektroniskiem 
interfeisiem – pārmijām, luksoforiem, pārbrauktuvju signalizācijas ierīcēm) un integrētās autobloķēšanas 
sistēmu, ieskaitot:  
- MPC sistēmas centrālos procesorus (sistēmas serverus) Šķirotavas stacijas parka „A” Centrālajā 
postenī, parka „B” Manevru rajona postenī un parka „J” Jāņavārtu  postenī; 
- atsevišķas centralizācijas posteņu automatizētās darba vietas (ADV) stacijas parku „A”, „B”, „J” un 
„C” vadībai; 
-  Šķirotavas stacijas pieslēgšana (24erver24ing) pie DC centrālā posteņa Rīgā; 
- pārmiju elektropiedziņas ar maiņstrāvas dzinējiem, luksofori ar gaismas diožu (LED) galviņām; 
- luksoforu autodarbības režīms pa galvenajiem un vilcienu caurlaišanas ceļiem; 
- stacijas tonālās (toņfrekvences) sliežu ķēdes ar izolējošām salaidnēm  aizsargātas no vilces strāvas 
traucējumiem;  
- tonālās (toņfrekvences) sliežu ķēdes bez izolējošām salaidnēm ceļa posmos Šķirotavas stacijas parks 
„A” – Salaspils un Šķirotavas stacijas parks „J” – Rīga Pasažieru, Šķirotavas stacijas parks „J”  - Rīga 
Tehniskā un savienotājceļos starp Šķirotavas stacijas „A”, „B”, „J”, „C” un Rīgas Preču parkiem;  
- stacijas sliežu ķēdes, t.sk. parku savienotājceļis ar automātiskajām lokomotīvju signalizācijas ierīcēm 
(ar frekvenci 50Hz), t.sk. pieņemšanas un nosūtīšanas maršrutus pa galvenajiem ceļiem pāra un nepāra 
virzienā, visus parku savienotājceļus un pieņemšanas – nosūtīšanas ceļus pāra un nepāra virzienā; 
- sasaistes ierīces starp Šķirotavas stacijas parkiem un kaimiņstacijām; 
- jauna autobloķēšana ar aparatūras centralizēto izvietojumu ceļa posmos Šķirotava (parks „A”) – 
Salaspils,  Šķirotava (parks „J”) – Rīga Pasažieru pa III un IV galveno ceļu un  Šķirotava (parks „J”) – 
Rīga Tehniskā; 
- neapsargājamo pārbrauktuvju, kas atrodas stacijās un savienotājceļos, aprīkošana ar mikroprocesoru 
automātisko luksoforu signalizāciju;  
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- stacijas (parka „A”) apsargājamās pārbrauktuves aprīkošana ar mikroprocesoru automātisko luksoforu 
signalizāciju ar barjerām un videonovērošanas sistēmu; 
- sastāvu norobežošanas sistēma stacijas parkos; 
- pārmiju pneimatiskās attīrīšanas vadības sistēma; 
- ugunsdzēšanas sistēma MPC sistēmas centrālo procesoru (sistēmas 25erver) izvietošanas telpās; 
 - aizsardzības pasākumi, ņemot vērā, ka stacija ir aprīkota ar 3,3kV līdzstrāvas elektrovilci, bet  
perspektīvā tiks aprīkota  ar 25 kV maiņstrāvas elektrovilci. 
 
Visi minētie darbi, kā arī visi citi saistīti darbi tiks apkopoti tehniskajā projektā, ko izstrādās būvuzņēmējs 
un saskaņos ar Pasūtītāju un Inženieri. 
Paredzēts noslēgt vienu projektēšanas un būvniecības līgumu ar pieredzējušu būvniecības kompāniju, kas 
veiks visas projekta realizāciju. Iepirkuma līgums tiks noslēgts atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un 
projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem” (Conditions of Contract for Plant and Design –
Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, Designed by the 
Contractor” First Edition 1999, FIDIC). 
 
Detalizētas tehniskās specifikācijas tiks nosūtītas kandidātiem kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu 
(2.posmā).  
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3. PIELIKUMS – PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPAS  
 

(2.posma – Piedāvājumu iesniegšanai un sarunām, uz kurām tiks uzaicināti atlasītie kandidāti) 
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[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
1. VEIDLAPA 

PIEDĀVĀJUMS DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
 
Pretendents ____________________________________________________________________ 

(Pretendenta nosaukums) 
reģ.Nr. ______________________________________________________________________, 
 
tā ____________________________________________________________________ personā,  

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats) 
 
ar šī piedāvājuma iesniegšanu: 
 
1. piedāvā veikt sarunu procedūras „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” 

nolikumā minēto darbu izpildi atbilstoši nolikuma prasībām un iesniegtajam piedāvājumam; 
 

2. piedāvā šādu piedāvājuma kopējo summu __________(summa vārdiem) EUR bez PVN; 
 

 
3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas; 
 

 
4. apliecina, ka neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  

 
42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un trešajā daļā    

    paredzētajos noilguma termiņos; 
 

5. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju 
nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu 
procedūras nolikuma noteikumus; 
 

6. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

 
Pielikumā: (norādīt pievienotos dokumentus un to lappušu skaitu) 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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2014.gada “___.”_________  
 

2. VEIDLAPA 
PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam / uzņēmējam tukšajās ailēs ir jānorāda šāda informācija, izņemot tās 
pozīcijas, kurās ir iekļauti Pasūtītāja dotie noteikumi.  
 

Pozīcija 
Līguma 

noteikumu 
apakšpunkts 

Dati 

Pasūtītāja nosaukums un adrese 1.1.2.2 
& 1.3 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš”,  Gogoļa 
iela 3., LV 1547, Rīga, Latvija 

Uzņēmēja nosaukums un adrese 1.1.2.3 
& 1.3  

Inženiera nosaukums un adrese  1.1.2.4 
& 1.3 Tiks nozīmēts saskaņā ar būvuzraudzības iepirkumu  

Darbu izpildes laiks 1.1.3.3 līdz 2015.gada 30. septembrim 
Defektu Paziņošanas periods  1.1.3.7 24 mēneši 
Elektroniskās sakaru sistēmas  1.3 Fakss; epasts; 

Piemērojamās tiesību normas 1.4 
Latvijas Republikas 
Piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikas 
normatīvie akti, tai skaitā to grozījumi. 

Valdošā valoda  1.4 Latviešu 
Komunikāciju valoda 1.4 Latviešu valoda  
Darbu izpildes vietas pieejamības laiks 2.1 14 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma 
Līguma izpildes nodrošinājums  4.2 10 % no akceptētās līguma summas 
Termiņš kurā jāpaziņo neparedzētas 
kļūdas, trūkumi un defekti Pasūtītāja 
prasībās  

5.1 14 dienas  no Līguma parakstīšanas 

Normālas darba stundas 6.5 No 8:00 līdz 17:00  (vietējais laiks) 

Darbu izpildes nokavējuma līgumsods 8.7 
0,05% no akceptētās Līguma summas par katru 
nokavēto dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no 
akceptētās Līguma summas. 

Kopējais avansa maksājums 14.2 20% no akceptētās Līguma summas. 
Avansa maksājuma daļas 14.2  1 (viena) 
Pirmā avansa maksājuma atmaksa 14.2(a) Kad maksājumi sasnieguši 10% no akceptētās līguma 

summas. 
Avansa maksājuma atmaksas amortizācija 14.2(b) 25 %  
Starpmaksājuma apmaksas periods  14.3 Starpmaksājuma apmaksas periods ir divi kalendārie 

mēneši.  
Ieturējuma procenti 14.3 (c) 10 % 
Ieturējuma naudas summas limits 14.3 (c) 5 % no akceptētās Līguma summas. 

Minimālā Starpmaksājuma 
apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa 

14.6 1,0 % no akceptētās Līguma summas. 

Maksājumu valūtas 14.15  EUR (eiro) 
Apdrošināšanas polises iesniegšana 18.1 14 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma. 
Minimālā trešās personas apdrošināšanas 
summa 

18.3 EUR 900,000 par gadījumu, bez gadījumu skaita 
ierobežojuma.  
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Pozīcija 
Līguma 

noteikumu 
apakšpunkts 

Dati 

Minimālā uzņēmēja personāla 
apdrošināšanas summa  
Nāves gadījumā  
Ievainojumu gadījumā, kas izraisa darba 
nespēju 

18.4  
 
20 000 EUR 
10 000 EUR  

Minimālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas summa 

18.5 10 %  no akceptētās līguma summas. 

Tiesas valoda 20.6 Latviešu 
Tiesas vieta 20.6 Rīgas apgabaltiesa, Civillietu tiesas kolēģija, Rīga, 

Latvijā 
 

 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
 
 
 
 
Līguma noteikumi ietver: 
 
• Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas 
– būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, 
kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting 
Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for 
Building and Engineering Works, Designed by the Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai 
www.fidic.org/bookshop,  
un  
• Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus. 
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[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
3.VEIDLAPA 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 
 
Nr. Darbu bāzes maksājuma elementa nosaukums  

Maksājuma summa 
EUR 

1. Signalizācijas sistēma  
1.1.        Signalizācijas sistēmas iekšposteņa iekārtas  
1.2.        Signalizācijas sistēmas lauka iekārtas  
1.3.        Signalizācijas sistēmas pārbrauktuvju iekārtas  
2. Telekomunikāciju sistēma  

3. Citi darbi   
Darbu Līguma cena = Kopējā Darbu bāzes elementu summa 
 

 

 
Piezīme: Pretendentam/uzņēmējam ir jānorāda viņa piedāvātā cena katram Darbu bāzes maksājuma elementam, 
kurus izpildīs saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz šiem Darbu bāzes maksājuma elementiem, 
pretendents / uzņēmējs sagatavo Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāmes (Bill of Principal Quantities of the 
Permanent Works), kuras apstiprina Inženieris un Pasūtītājs. Visu Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāmju summai 
jābūt vienādai ar kopējā Darbu bāzes elementu summu. Darbu Līguma cenai jābūt kopsummai par pilnībā 
pabeigtiem Darbiem un iekļauj visus maksājumus, izmaksas, izdevumus un riskus, un pretendentam / uzņēmējam, 
pēc Līguma noslēgšanas, nav atļauts pieprasīt kompensācijas par šādiem izdevumiem, izmaksām un riskiem. 

 
 

________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.VEIDLAPA 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Nosacījumi tehniskā piedāvājuma sagatavošanai: 
1)  Pretendentam ir jāatbild uz visiem 3.pielikuma 4.veidlapas (t.sk. 4.1.- 4.10. veidlapām) 

uzdotajiem jautājumiem. Ja nepieciešams, pretendents var pievienot nepieciešamo lapu 
skaitu; 

2)  Ja uzdotais jautājums vai veidlapa uz pretendentu neattiecas, tad jāieraksta “Neattiecas”, 
dodot īsu paskaidrojumu; 

3)  Ja pretendents ir personu apvienība, tad ir jāaizpilda atbilstoša veidlapa par personu 
apvienību; 

4)  Pretendents, ja vēlas, var pievienot savus oriģināli sagatavotos rasējumus vai skices. 
Pretendents nedrīkst iekļaut savā piedāvājumā pasūtītāja prasībās iekļautos rasējumus un 
shēmas; 

5)  Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam paragrāfu aiz paragrāfa jāiesniedz Tehniskajās 
specifikācijās „Pasūtītāja prasībās” noteikto prasību izpildes apraksts, shēmas, rasējumi un citi 
dokumenti, kuri skaidri demonstrē piedāvāto sistēmu atbilstību Pasūtītāja prasībām. 

 

 
 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.1. VEIDLAPA 

PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 

Amats  
 

 
Speciālista  
vārds, uzvārds,  Uzņēmuma 

nosaukums, 
reģistrācijas nr., 
adrese, telefons, 
fakss.  

Speciālista 
izglītība 
 
 
 

 
Valodas 
prasmes 
(latviešu, 
angļu, 
krievu, vācu, 
u.c)  

 
Sertifikāta/li
cences Nr, 
izdošanas 
gads/institūc
ija, kas 
izsniedza 
sertifikātu 

Pieredze 
citos 
līgumos 
norādītajā 
amatā  
(gadi) 
 

Uzņēmēja pārstāvis/ projekta 
vadītājs 

      

       
 
Vadošie sertificētie projektētāji 
 
Būvprojekta vadītājs 
(vadošais projektēšanas 
inženieris) 

      

Dzelzceļa signalizācijas 
sistēmu projektētājs 

      

Telekomunikāciju sistēmu un 
tīklu projektētājs 

      

Citas projektēšanas nozares 
projektētājs  (norādīt) 

      

 
Sertificētie būvdarbu vadītāji attiecīgajā jomā projekta darbu izpildes laikā 
 
Atbildīgais būvdarbu vadītājs       
Dzelzceļa signalizācijas 
sistēmu būvuzraugs /darbu 
vadītājs 

      

Telekomunikāciju sistēmu un 
tīklu būvdarbu vadītājs 

      

Darba drošības inženieris       
 

________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.2. VEIDLAPA 

PRETENDENTA MAŠĪNU UN IEKĀRTU SARAKSTS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Pretendenta rīcībā esošās mašīnas un iekārtas līguma izpildei. 
 

 Mašīnas/iekārtas nosaukums un 
modelis 

Mašīnas/ 
iekārtas jauda 

Mašīnu/ 
iekārtu skaits 

Mašīnu/ iekārtu 
izgatavošanas gads un 
izgatavotājs 
 

A) Dzelzceļa būvniecības mašīnas un 
iekārtas 

   

     
     
     
B) Smagās automašīnas, autopacēlāji, 

ekskavatori  un citas mašīnas un  
iekārtas 

   

     
     
C) Pārējās iekārtas/ mašīnas    
     

Ja pretendents ir personu apvienība, katrai personai ir jāaizpilda šī veidlapa.  
 

________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.3. VEIDLAPA 

DARBA PROGRAMMA 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 

1) Piedāvājumā jābūt iekļauti programmai, kā pretendents/uzņēmējs plāno izpildīt un pabeigt 
darbus saskaņā ar tehniskām specifikācijām un noteiktajā termiņā. 
2) Darbu programmā jābūt ietvertiem izpildes grafikiem šādām darbu pozīcijām:  
a)projektēšanas periods, tajā skaitā, sākuma un beigu datumi izpētei, signalizācijas, 
telekomunikāciju sistēmas, projektēšana, tehniskā projekta pārbaude un apstiprināšana;   
b) būvniecības darbu periods, tajā skaitā, signalizācijas sistēmas, telekomunikācijas sistēmas, 
ierīkošana, pārbaudes, defektu novēršana, sistēmu pieņemšana ekspluatācijā. Darba programmā 
jānorāda šo būvdarbu izpildītāju nosaukumi.  
3) Jāpievieno pretendenta/uzņēmēja organizatoriskās struktūras shēma, norādot par projektēšanas 
un būvdarbiem atbildīgās apakšstruktūras un vienības, un atbildīgo personu vārdus, un jāaizpilda 
3. Pielikuma 4.4. veidlapa „Darbu izpilde līgumā”. Jānorāda aptuvenais līgumā nodarbināto 
pretendenta / uzņēmēja darbinieku skaits projektēšanas un būvniecības stadijās. 
4)  Ja pretendents/uzņēmējs iekļauj līguma izpildei apakšuzņēmējus, tad tie ir jānorāda darba 
programmā un jāaizpilda 3. pielikuma  4.5.. veidlapa „Apakšuzņēmēju saraksts” un jāpievieno 
apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši 3.pielikuma 4.6. veidlapai. 
 
5) Jānorāda galveno materiālu piegādātāji atbilstoši 3. pielikuma 4.7. veidlapai. 
 
6) Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad darbu programmā  jānorāda projektēšanas un 
būvniecības darbi līgumā, kurus izpildīs un pabeigs katra partneris šajā  personu apvienībā. 

 

 

 

 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
 

4.4. VEIDLAPA 
DARBU IZPILDE LĪGUMĀ 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 

 
Izpildītāja 
nosaukums, 
reģistrācijas numurs 

 
Izpildītāja stāvoklis Līgumā 
Uzņēmējs (viens 
pats) 
Jā/Nē 
 

Partneris 
personu 
apvienībā 
Jā/Nē 

Apakšuzņē
mējs 
Jā/Nē 

Projektēšana     
Centralizacijas  sistēma     
Telekomunikāciju sistēma     
Pārējie projektēšanas darbi 
(norādīt) 

    

Būvdarbi     
Centralizacijas sistēma     
Telekomunikāciju sistēma     
Pārējie darbi (norādīt)     

 
 

________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.5. VEIDLAPA 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 
Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 
adrese, (telefons, fakss, 
kontaktpersona) 

Projektēšanas  un/vai 
būvdarbu apraksts, 
kurus nodod 
apakšuzņēmējam 
 

Nododamo darbu 
apjoms (% no 
Līguma cenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, 
kas apstiprina  apakšuzņēmēja 
tiesības veikt norādītos  
darbus 

    
1)    
2)    
3)    

 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 



Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
 

4.6. VEIDLAPA 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 
Ar šo, mēs  _____________ _____ (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)  
apliecinām, ka: 
 
a) esam iepazinušies ar pasūtītāja – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma „Šķirotavas stacijas 
centralizācijas modernizācija” procedūras nolikumu un pilnībā piekrītam tā prasībām;  
b) gadījumā, ja pasūtītājs ar pretendentu/uzņēmēju ________________________ (uzņēmēja 
nosaukums) noslēgs līgumu, mēs _________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) kā uzņēmēja  
apakšuzņēmēji apņemamies izpildīt un pabeigt šādus darbus (īss projektēšanas un/ vai 
būvniecības darbu apraksts).  
 
 
Apakšuzņēmēja pilnvarotās personas paraksts: ______________________ 
 
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________ 
 
Datums 
z.v. 
 
 
 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.7. VEIDLAPA 

GALVENO MATERIĀLU PIEGĀDĀTĀJU SARAKSTS 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 

Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
Nr. Materiāla nosaukums Piegādātāja 

nosaukums. 
 

Piegādātāja valsts, 
piegādātāja adrese, 
telefons/fakss  

Vienošanās vai 
apstiprinājuma vēstules 
datums un Nr. 

1 Centalizacijas  sistēmas 
iekārtas 
 

   

3. Telekomunikāciju 
sistēmas iekārtas 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
4.8. VEIDLAPA 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 

 
Aprakstīt uzņēmēja kvalitātes sistēmu, kuru izmantos līgumā un kas nodrošinās kvalitatīvu darbu 
izpildi un pabeigšanu. 
 

 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    
 

2014.gada “___.”_________  
 

4.9.  VEIDLAPA 
DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI 

 
 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 

 

Aprakstīt pretendenta / uzņēmēja darba aizsardzības sistēmu un kā tā tiks nodrošināta 
būvlaukumā. Jānorāda pretendenta / uzņēmēja atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, 
sertifikāts)  kura būs atbildīga par darba drošību būvlaukumā.  

 
 
 

[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 
2014.gada “___.”_________  

 
5. VEIDLAPA 

          PERSONU APVIENĪBA 
 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 
 

Ja Piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad jāsniedz šādi dati un dokumenti: 
 
1) Personu apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.  (ja tāds ir), telefons/fakss 
______________________________________________________________ 
2) Vadošā partnera nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.,  telefons, fakss   
_______________________________________________________________ 
3) Vadošā partnera atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, telefons, fakss 
_______________________________________________________________ 
4) Pārējo partneru nosaukumi , adreses,  telefoni, fakss:  
 

(1)______________________________________________________________ 
(2)_____________________________________________________________ 

 
5) Personu apvienības vienošanās 
Personu apvienības vienošanā ir jānorāda, ka visi apvienības dalībnieki (partneri) ir solidāri 
atbildīgi, kopā un katrs atsevišķi par Līguma izpildi, ja iepirkuma rezultātā līgumu slēgs ar šo 
apvienību, un apvienības sastāvs un partneri netiks mainīti līdz Līguma izpildes beigām. Šajā 
vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī Pretendenta nosaukums) un 
apvienības faktiskā adrese, un jāapliecina, ka personu apvienība un tās sastāvs, personālijas 
ieskaitot, paliks nemainīgs līdz Līguma izpildes beigām. Vienošanā ir jānorāda personu 
apvienības Vadošais partneris (norādot partnera pilnu nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek 
pilnvarots (ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kuru pievieno)  iesniegt un saņemt prasības visas 
personu apvienības vārdā.  Šādu vienošanos ar parakstiem, datumiem  un zīmogiem apstiprina  
visi apvienības dalībnieki. Vienošanās dokumentā ir jāietver apliecinājums,  ka gadījumā, ja šī 
Konkursa rezultātā apvienībai tiks piešķirtas tiesības parakstīt Līgumu, tad apvienība pirms 
Līguma parakstīšanas apņemas reģistrēties LR noteiktajā kārtībā komercreģistrā ar tādu pašu 
nosaukumu kā iesniegtajā Piedāvājumā.  
6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs partneris personu apvienībā „_____________” 
(apvienības nosaukums).  
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Personu 
Apvienības 
partnera 
nosaukums 

Partnera  
adrese  

Projektēšanas 
un/vai būvdarbu 
apraksts, kurus 
izpildīs Partneris 

Partnera Izpildāmo 
darbu vērtība 
(% no Līguma 
cenas) 

Sertifikāts vai 
līdzvērtīgs dokuments, 
kas apstiprina  partnera 
tiesības veikt norādītos  
darbus 

Vadošā 
partnera 
nosaukums 

    

1. partneris 
(nosaukums) 

    

2. partneris 
(nosaukums) 

    

3. partneris  
(nosaukums) 

    

 

 

 

 
________________________________________________ 
[datums] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 
________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 
z.v. 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
_________________________________________________________________________________________ 

 
6. VEIDLAPA 

       PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS  
Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. ______ 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  

 
Rīga          Datums: ____________ 
Banka: … 
Bankas juridiskā adrese    … 
Vienotais reģistrācijas numurs   … 
Bankas iestādes rekvizīti    … 
Bankas kods      … 
Norēķinu konta numurs    … 
Pasūtītājs: … 
Pasūtītāja juridiskā adrese    … 
Vienotais reģistrācijas numurs   … 
Pretendents: … 
Adrese       … 
Personas kods/Vienotais reģistrācijas numurs … 
 
Ievērojot to, ka Pretendents iesniedz savu piedāvājumu sarunu procedūrā „Šķirotavas stacijas centralizācijas 
modernizācija”, Banka apņemas nodrošināt ar Bankas galvojumu Pretendenta saistības pret Pasūtītāju, kādas var 
rasties, Pretendentam neizpildot atklātā konkursa nolikuma noteikumus. 
 
Šis Galvojums izsniegts par summu: 
 
Galvojuma nosacījumi:  

2) Banka apņemas samaksāt Pasūtītājam augstāk minēto summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā 
pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā 
Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa attiecas uz vienu vai vairāku sekojošu 
NOSACĪJUMU spēkā stāšanos: 

1.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
1.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 
paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu; 

1.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta 
iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

 
Galvojums ir spēkā: ____ dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, t.i. līdz 2014.gada __.__________, un izbeidzas 
pilnībā, ja līdz šim datumam Banka nav saņēmusi Pasūtītāja pieprasījumu par Pretendenta nenokārtotām saistībām. 

 
Šī bankas garantija pakļauta Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for 
Demand Guarantees”, ICC Publication N0.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās 
tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un 
strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
 
/Bankas nosaukums/ 
________________________________    Bankas oficiālais nosaukums 
 /pilnvarotās personas paraksts/ 
________________________________ 
 /Pilnvarotās personas  vārds, uzvārds/ 
 
 
 

EUR….. (summa ar vārdiem) 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PIELIKUMS – LĪGUMA PROJEKTS 
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Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija 
  
 

LĪGUMA PROJEKTS 
 
Līgums: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”. Iepirkuma identifikācijas numurs ir  Nr. LDz-
2013/3KF/01-01                           
 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” reģ.Nr.40003032065, Gogoļa iela 3, <paraksta tiesīgās 
personas/personu amats, vārds un uzvārds> personā, kurš rīkojas pamatojoties uz (gads/datums/mēnesis) Valdes 
izdoto, notariāli apliecināto pilnvaru Nr.____ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Uzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas 
tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, 
 
ievērojot Pasūtītāja vēlmi, lai Uzņēmējs veic „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” projektēšanu un 
būvniecību – turpmāk Līgumā „Darbi” – un faktu, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Uzņēmēja Piedāvājumu šo Darbu 
veikšanai, pabeigšanai un jebkuru defektu novēršanai tajos.  
 
Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par turpmāko: 
 
1. Līgumā vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos. 
 
2. Šādi dokumenti  norādītajā secībā veido  Līgumu un ir daļa no tā: 

 
a) Līgums (Nr , datums); 
b) Piedāvājuma vēstule, (Nr.,  datums); 
c) Piedāvājuma vēstules pielikums; 
d) Speciālie noteikumi; 
e) Vispārīgie noteikumi FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, 

Pirmais izdevums 1999. Gadā;  
f) Pasūtītāja prasības; 
g) Aizpildītas veidlapas; 
h) Uzņēmēja piedāvājums;  
i) Visi pārējie dokumenti. 

 
3. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs veiks samaksu par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem, Uzņēmējs apņemas norādītajā 

termiņā izstrādāt projektu, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 

 
4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu, un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma 

noteikumiem samaksāt Uzņēmējam kopējo Līguma summu ______  EUR (vārdiem ), kas ietver:  
 
2) Akceptēto Līguma summu saskaņā ar Uzņēmēja Piedāvājumu (bez PVN) _____  EUR (vārdiem)

  
2) Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām.  

 
Apliecinot iepriekš minēto, puses ir parakstījušas šo Līgumu iepriekš norādītajā datumā atbilstoši attiecīgajām 
tiesību normām. 
 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja pilns nosaukums> 
Adrese:  
Reģ. Nr. :  
Banka:   
Kods: 
Konts: 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> 

   
                                                                                           

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” 
Adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1547, Latvija 
Reģ. Nr.: LV40003032065 
Banka:  Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle 
Kods:  NDEALV2X 
Konts:  LV58NDEA0000080249645 
<paraksta tiesīgās personas/personu amats, vārds un 
uzvārds> 

_________________________________ 
Paraksta vieta un datums, zīmogs 

_________________________________ 
Paraksta vieta un datums, zīmogs 
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LĪGUMA NOTEIKUMI 

 
Līguma noteikumi atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, 
1999. gada Pirmajam izdevumam („General Conditions for Plant and Desgn-Build” First edition 1999) (turpmāk 
FIDIC), kuru izdevusi Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale des Ingenieurs-
Conseils) un sekojošie „Speciālie noteikumi”, kas ietver Vispārējo noteikumu grozījumus un pielikumus. 
 

 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

 
 
 
 
FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”,1999. gada Pirmajam izdevums 
(„General Conditions for Plant and Desgn-Build” First edition 1999) (turpmāk FIDIC), kuru izdevusi Starptautiskā 
Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils). 
 
 
 
FIDIC – Federation Internationale des Ingeneurs-Conseils 
P.O.Box 86 
CH-1000 Lausanne 12 
Switzerland 
Phone: +41 21 654 44 11 
Fax: + 41 21 653 54 32 
E-mail: fidic@pobox.com 
www: http://www.fidic.org/ 
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2. SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 
Speciālie noteikumi groza Vispārīgos noteikumus sekojoši: 
 
Atsauce uz 
vispārīgajiem 
noteikumiem 

 
Teksts 

1 Vispārīgie noteikumi 
1.1 Definīcijas 
1.1.1.3 Pēc otrā teikuma ievietot: „Apstiprinājuma vēstule šajā Līgumā netiek piemērota. 

Jebkuras darbības, kuras Līgumā attiecas uz Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas 
un saņemšanas datumu, nozīmē Līguma parakstīšanas datumu”. 

1.1.3.10 Pievienot jaunu apakšpunktu: 
„Parakstīšanas datums” ir datums, kad pēdējā no Līguma pusēm ir parakstījusi 
Līgumu. 

1.1.5.9 Pievienot jaunu apakšpunktu: 
„Tehnoloģiskais pārtraukums („logs”)” – laika periods, kurā tiek pārtraukta vilcienu 
kustība dzelzceļa posmā, atsevišķos posma vai stacijas ceļos, lai veiktu remonta, 
montāžas un/vai būvniecības darbus.  

1.1.6.2 Papildināt apakšpunktu ar „Šajā līgumā valsts ir Latvijas Republika”. 
1.4 Piemērojamais likums  un valoda 

Apakšpunkta beigās pievienot : 
„Līgumā valdošā un komunikāciju valoda ir latviešu valoda”. 

1.5 Dokumentu prioritātes secība 
Aizvietot Līguma sastāvā iekļautos dokumentus šādā secībā: 

a) Līgums (Nr., datums); 
b) Piedāvājuma vēstule (Nr., datums); 
c) Piedāvājuma vēstules pielikums; 
d) Speciālie noteikumi; 
e) Vispārīgie noteikumi; 
f) Pasūtītāja prasības; 
g) Aizpildītas veidlapas; 
h) Uzņēmēja piedāvājums; 
i) Visi pārējie Līguma sastāvā iekļautie dokumenti. 

1.6 Līguma vienošanās 
Apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„Līgums stājas spēkā dienā, kad pēdējā puse ir to parakstījusi.” 

1.12 Konfidenciāla informācija 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Uzņēmējam Līgums un tā sastāvdaļas ir konfidenciālas, izņemot tās daļas, kas 
nepieciešamas, lai izpildītu saistības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 
Uzņēmējs nedrīkst publicēt, atļaut publicēt citiem vai jebkādā citā veidā izpaust 
Līguma saturu, tehnisko informāciju vai citu informāciju bez Pasūtītāja 
piekrišanas”. 

1.13 Likuma ievērošana 
 Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Būvatļauju izsniegs Valsts Dzelzceļa Tehniskā inspekcija. Uzņēmējam jāsagatavo 
un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti inspekcijā un jāsaņem visi saskaņojumi 
un apstiprinājumi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un 
noteikumiem.” 

1.15 Dokumentu iesniegšana 
Pievienot jaunu apakšpunktu:  
„Visi paziņojumi un dokumenti, kurus Uzņēmējam ir jāiesniedz papīra formātā, 
jābūt iesniegtiem arī elektroniskā formātā, un kurus var lasīt ar šādu 
programmatūru: 
Teksta dokumentus – Microsoft Word 97 vai turpmākās versijas; 
Rasējumus – AutoCad 2006. gada vai turpmākās versijas; 
Plānošanai – Microsoft Project 2000.gada vai turpmākās versijas 
Skaitliskajiem dokumentiem – Excel 97 vai turpmākās versijas.”  

2 Pasūtītājs 
2.1 Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai 
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Izteikt apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  
„Pasūtītājs dos Uzņēmējam piekļūšanas tiesības darba izpildes vietai saskaņā ar 
apstiprināto Uzņēmēja Darba Programmu.” 

3. Inženieris 
3.1 Inženiera pienākumi un tiesības 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„(d) Inženierim Darbu uzraudzība jāizpilda saskaņā ar Latvijas Būvniecības likumu. 
Inženieris ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo likumu un noteikumu 
ievērošanu un izpildīšanu. 
Inženierim ir jāsaņem Pasūtītāja rakstisks apstiprinājums pirms tiek pieņemts 
lēmums, saskaņā ar šādiem Vispārīgo līguma noteikumu punktiem: 

(a) 3.5. apakšpunkts: jebkuras izmaiņas, kas var izmainīt Akceptēto Līguma 
Summu; 

(b) 4.4. apakšpunkts: dodot piekrišanu apakšuzņēmēju piesaistīšanai, kuri nav 
norādīti Līgumā; 

(c) 8.4. apakšpunkts: vienojoties par jebkādām darbu pabeigšanas termiņa 
izmaiņām.” 

3.6  Sanāksmes 
Pievienot jaunu apakšpunktu:  
„Inženieris organizē sanāksmes un nosaka to norises vietu un laiku. Inženieris 
nodrošina sanāksmju protokolēšanu. Protokolos jānorāda veicamās darbības un 
atbildīgās personas. Protokolu kopijas Inženieris 3(trīs) dienu laikā iesniedz 
Pasūtītājam un visiem sanāksmes dalībniekiem. 
Inženierim savlaicīgi jāinformē Pasūtītājs par jebkurām tā organizētajām 
sanāksmēm.” 

4  Uzņēmējs 
4.2 Līguma izpildes nodrošinājums 

Apakšpunkta otrās rindkopas beigās pievienot: 
„Līguma izpildes nodrošinājumu, atbilstoši Speciālajiem noteikumiem pievienotajai 
veidlapai, bankas garantijas veidā ir jāizsniedz: 

a) Latvijas Republikā reģistrētai bankai; 
b) Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai bankai, kas Latvijas Republikas 

normatīvo tiesību aktos noteiktā kārtībā sniedz pakalpojumus Latvijas 
Republikas teritorijā.” 

4.3 Uzņēmēja pārstāvis 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Uzņēmēja pārstāvim brīvi jārunā latviešu valodā. Ja Uzņēmēja pārstāvis brīvi 
nerunā latviešu valodā, tad Uzņēmējam ir jānodrošina kompetents tulks visa 
Līguma izpildes laikā.” 

4.6 Sadarbība 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Esošo un no jauna uzstādīto sistēmu un ierīču uzstādīšanas darbu apjomus un 
sadarbības veidu noteiks Inženieris. Visas darbības, kas saistītas ar uzstādīšanu un 
savienošanu ar esošajām sistēmām jāveic Pasūtītāja personālam vai Pasūtītāja 
personāla klātbūtnē, par ko iepriekš jāvienojas Uzņēmējam ar Pasūtītāju.” 

4.17 Uzņēmēja aprīkojums 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ka viņa nodarbinātajam personālam ir visas valstī 
nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti, lai ekspluatētu iekārtas un 
aprīkojumu. Uzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas nepieciešami, lai saņemtu 
šādas atļaujas, licences vai sertifikātus.”  

4.21 Progresa ziņojumi 
Eksemplāru skaits pirmajā teikumā jānomaina uz 2 (divi). Skat. Pasūtītāja prasības  

4.23 Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Vilcienu kustība turpināsies darbu izpildes laikā. Jebkura vilcienu kustības 
pārtraukšana darbu izpildes laikā jāplāno iepriekš un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
 „Logus” piešķir saskaņā ar Pasūtītāja spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”  

5 Projektēšana  
5.1 Vispārējās projektēšanas saistības 

Apakšpunkta trešā paragrāfa beigās pievienot: 
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„Uzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai projektēšanas darbu detalizēts 
laika grafiks ar termiņiem, atbildīgo projektētāju un iesniegšanas datumu 
Inženierim.” 

5.2 Uzņēmēja dokumenti 
Apakšpunkta pirmās rindkopas beigās pievienot: 
„Dokumentiem, kurus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un/vai valsts iestādēm, vai 
trešajām personām, ir jābūt latviešu valodā. Uzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo 
saskaņojumu un apstiprinājumu, un atļauju saņemšanu.” 
Trešās rindkopas beigās pievienot: 
„Visi dokumenti Inženierim jāiesniedz arī elektroniskā formā.”  

5.5 Apmācība 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Pasūtītāja personāla apmācība jāveic pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas 
apstiprinājuma izsniegšanas. Ir pieļaujams, ka apmācības tiek veiktas pa daļām, 
norādot tās Darba Programmā, un atbilstoši Pasūtītāja prasībām.”  

5.6 Būvniecības izpilddokumentācija 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Dokumentācijas kopiju skaits un valoda Būvniecības izpilddokumentācijai ir 
noteikta Pasūtītāja prasībās. 
Dokumenti jāiesniedz papīra un elektroniskā formātā, saskaņojot to ar Inženieri, ne 
vēlāk kā 28 dienas pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma 
izsniegšanas.  
Būvniecības izpilddokumentācijas saraksts jāiesniedz Inženierim un tam jābūt 
saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.”  

5.7 Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas 
Apakšpunkta beigās pievienot:  
„Dokumentācijas kopiju skaits un valoda Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām 
ir noteikta Pasūtītāja prasībās. 
Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas jāiesniedz savlaicīgi, lai saņemtu 
Pasūtītāja saskaņojumu, bet ne vēlāk kā 35 dienas pirms Darbu pieņemšanas-
nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas.”  

6 Personāls un darbaspēks 
6.5 Darba laiks 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Personāla un darbaspēka  izmantošana izejamajās dienās ir atļauta šādos 
gadījumos: 

a) lai novērstu vai mazinātu dabas katastrofas ietekmi vai darba nelaimes 
gadījumu; 

b) lai novērstu avārijas, īpašuma bojājumus vai postījumus; 
c) lai veiktu steidzamus vai neparedzētus darbus, kuru izpildīšana ietekmē 

dzelzceļa darbību.” 
6.7 Veselība un drošība 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Uzņēmējam nekavējoši jāziņo Pasūtītājam par jebkādiem īpašuma bojājumiem. 
Uzņēmējam jāpārzina un jāievēro Latvijas likumdošana”. 

6.8 Darbu uzraudzība 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Uzņēmēja uzraudzības personālam ir jābūt labām latviešu valodas zināšanām gan 
rakstiski, gan mutiski, vai arī būvlaukumā visas darba stundas ir jābūt nozarē 
kompetentam tulkam, kas nodrošina atbilstošu instrukciju un informācijas 
tulkošanu latviešu valodā.” 

6.12 Ārvalstu personāla un darbaspēka nodrošināšana 
Pievienot apakšpunktu: 
„Uzņēmējs var importēt jebkuru personālu vai darbaspēku, kas nepieciešams Darbu 
izpildei. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai šim personālam būtu visas nepieciešamās 
vīzas un darba atļaujas. 
Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus, lai šis personāls un darbaspēks 
uzreiz pēc Darbu pabeigšanas atgrieztos vietā, no kurienes tas ticis importēts 
Līguma izpildes vajadzībām.” 

6.13 Svētki un reliģiskās tradīcijas 
Pievienot apakšpunktu: 
„Uzņēmēja personālam un darbaspēkam, plānojot savas darbības, ir jāievēro valstī 
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noteiktās svētku dienas, un brīvdienas”   
6.14 Mirušo apbedīšana 

Pievienot apakšpunktu: 
„Uzņēmējs ir atbildīgs par miruša darbinieka transportēšanu uz jebkuru apbedīšanas 
vietu un ar apbedīšanu saistītajiem pasākumiem.”  

7  Iekārtas, Materiāli un Darbu izpildes kvalitāte 
7.4 Pārbaudes 

Pēc apakšpunkta otrās rindkopas pievienot: 
„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pārbaužu programma un 
protokoli. Pārbaužu apjoms nedrīkst būt mazāks, bet nav ierobežots, kā noteikts 
Pasūtītāja prasībās.”  

7.7 Īpašuma tiesības uz iekārtām un Materiāliem 
Apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„Iekārtas un Materiāli kļūst par Pasūtītāja īpašumu tikai pēc Akta par būvobjekta 
pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas attiecīgajiem Darbiem vai Darbu 
posmiem.”  

8 Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana 
8.3 Programma 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Ja Uzņēmējs neiesniedz Programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, pasūtītājs 
saskaņā ar 2.5 apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu 
Piedāvājuma pielikumā noteiktā apmērā par katru kavējuma dienu.”  

9 Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas 
9.1 Uzņēmēja saistības 

Pēc apakšpunkta otrās rindkopas pievienot: 
„Iekārtu pārbaudes, kuras saistītas ar kustības drošību jāveic kopā ar Pasūtītāja 
pārstāvi.”  

11 Atbildība par defektiem 
11.1 Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana 

Pirms apakšpunkta pēdējās rindkopas pievienot: 
„(c) novērst jebkurus defektus un bojājumus signalizācijas, telekomunikāciju 
sistēmā četru stundu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.”  

13 Izmaiņas un labojumi 
13.1 Tiesības veikt izmaiņas 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Līguma summas un līguma termiņa izmaiņas Līgumā var izdarīt tikai ar Līguma 
grozījumiem, kurus paraksta abu pušu pilnvaroti pārstāvji.” 

13.8 Korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās  
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Ja jebkurā šī projekta realizācijas posmā notiek kavējumi, kas radušies no Pasūtīja 
neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējam nav tiesību šī projekta ietvaros, atsaucoties uz 
šo apakšpunktu, pieprasīt papildus samaksu.”  

14 Līguma cena un samaksa 
14.1 Līguma cena 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Līguma summai jābūt kopsummai par pilnībā pabeigtiem un ekspluatācijā 
nodotiem Darbiem un iekļauj visus maksājumus, izmaksas un riskus, un 
Uzņēmējam pēc Līguma parakstīšanas nav atļauts pieprasīt kompensācijas par 
izdevumiem, izmaksām un riskiem.”  

14.2 Avansa maksājums 
Trešās rindkopas otro teikumu izteikt sekojošā redakcijā: 
„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 
ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā.”  

14.3 Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājumu saņemšanai 
Apakšpunkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim Ziņojums 2 (divos) eksemplāros Līgumā 
norādītā starpmaksājuma apmaksas perioda beigās, Inženiera apstiprinātā formā, 
kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas pēc Uzņēmēja domām, viņam 
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pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem (tai skaitā aktiem par izpildīto darbu 
pieņemšanu un izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumam (Forma2 un 
Forma3 4 eks.), kas pirms pirmā akta iesniegšanas saskaņoti ar Pasūtītāju), kuros 
iekļauts attiecīgais progresa ziņojums saskaņā ar 4.21 apakšpunktu [Progresa 
ziņojumi]. Minimālajai starpmaksājuma summai jābūt 1,0% no akceptētās Līguma 
summas.” 

14.4 Maksājumu grafiks 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Pirms Pastāvīgo darbu uzsākšanas Uzņēmējam, pamatojoties uz Piedāvājumā 
iesniegtā Maksājumu saraksta bāzes elementiem, jāiesniedz Inženierim „Pastāvīgo 
darbu galveno apjomu tāme” (turpmāk tekstā BPQPW) kopā ar pamatojošo 
informāciju un aprēķiniem. BPQPW ir jāietver prognozējamie Pastāvīgo darbu 
pamata apjomi naturālos (fiziskos) lielumos, kas jāizceno, lietojot vienības cenas, 
lai kopējais apjoms atbilstu kopējai Līguma summai. Darbu vērtību, kas nav 
aprakstīta BPQPW, ir jāiekļauj kā daļu koeficienti no Pastāvīgiem darbiem. 
BPQPW ir jāapstiprina Inženierim, un šo apstiprinājumu Inženieris var jebkurā 
laikā atsaukt. BPQPW ir jāpārskata un atkārtoti jāiesniedz jebkurā laikā pirms 
Darbu pieņemšanas, ja izrādās, ka šajā tāmē pilnībā nebūs ietveri visi Patstāvīgie 
darbi, kas ir jāveic līdz pilnīgai Līguma pabeigšanai. Darbu izpildes laikā (a) 
apakšpunkta un 14.3 apakšpunkta izpildei paredzētā līgumiskā vērtība nedrīkst 
pārsniegt BPQPW vērtību, kas noteikta pamatojoties uz Pastāvīgo darbu apjomiem, 
kuri jāizpilda saskaņā ar Līgumu, un ir norādīta Maksājumu plānā. 
Katram Ziņojumam, ko Uzņēmējs iesniedz Inženierim: 

(a) jābūt tādā pašā formā kā tā brīža aktuālais BPQPW; 
(b) jāietver parakstīts Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu 

atskaites  periodā un Aktus par izpildīto darbu pieņemšanu.”   
14.10 Ziņojums par Darbu pabeigšanu 

Apakšpunkta pirmajā rindkopā skaitli un vārdus 
„(…) 84 dienu laikā (…)”  
aizstāt ar skaitli un vārdiem 
„14 dienu laikā”. 

15 Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses 
15.2 Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses 

Apakšpunkta pirmās rindkopas apakšpunktiem pievienot; 
„(g) Uzņēmējs ir saistīts kukuļņemšanas vai krāpnieciskās darbībās konkurences 
dēļ, vai Līguma izpildē. 
„Kukuļņemšana” nozīmē dāvinājumi, došana vai ņemšana vai jebkādu lietu vai 
vērtību lūgšana, kas iespaido amatpersonu darbību, vai rada draudus personai, 
īpašumam vai reputācijai, attiecībā uz iepirkuma procesu vai Līguma izpildi, lai 
saglabātu biznesu vai gūtu citas priekšrocības un 
„Krāpnieciskas darbības” nozīmē faktu sagrozīšana, lai iespaidotu iepirkuma 
procesu vai Līguma izpildi, kas rada kaitējumu Pasūtītājam; un ietver slepenas 
vienošanās starp sarunu procedūrasa dalībniekiem (pirms, vai pēc piedāvājuma 
iesniegšanas), lai parādītu nepatiesu, konkurēt nespējīgu līmeni un nepieļautu 
Pasūtītāja brīvu un atklātu konkurenci.”  

17 Risks un atbildība 
17.7 Uzņēmēja atbildība par esošajām būvēm un iekārtām 

Pievienot jaunu apakšpunktu: 
 „Uzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukumā esošo Pasūtītāja būvju un iekārtu 
uzraudzību un drošību Darbu izpildes laikā. Ja Darbu izpildes laikā būves un/vai 
iekārtas tiek bojātas vai zaudētas, tad Uzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus 
izdevumus, kas saistīti ar būvju un iekārtu bojājumiem vai zaudēšanu.” 

18 Apdrošināšana 
18.2 Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana 

Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Uzņēmējs ir atbildīgs par apdrošināšanas kompānijas informēšanu par jebkurām 
izmaiņām Darbu izpildes apjomos, veidā, termiņos, programmā un nodrošina, lai 
apdrošināšana ietvertu visu Līguma izpildes laiku.” 

18.4 Uzņēmēja personāla apdrošināšana 
Apakšpunkta beigās pievienot: 
„Minimālās apdrošināšanas summas ir norādītas Piedāvājuma vēstules Pielikumā.”  
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18.5 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

Pievienot jaunu apakšpunktu: 
„Uzņēmējam ir jānodrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem, tajā 
skaitā projektēšana, apjomā ne mazāka par 10% no Līguma summas, par Uzņēmēja 
profesionālās darbības kļūdu vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu personu 
dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem personu mantai, ievērojot 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu būvniecībā, noteiktajām prasībām. 
Uzņēmējam 14 dienu laikā pirms Darbu uzsākšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam 
spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija un Uzņēmēja 
apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas 
prēmijas samaksu, kopija.”  

20 Prasījumi, strīdi un arbitrāža 
20.2 Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana 

Apakšpunkta pirmajai rindkopai pievienot: 
„Inženieris darbojas kā Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisija (DAB) saskaņā ar 
20.4 apakšpunktu. Ja Pasūtītājs plāno nomainīt Inženieri, tad Pasūtītāja paziņojums 
saskaņā ar 3.4 apakšpunktu ietvers detalizētu informāciju par Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas nomaiņu.”  

20.6 Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:  
„Līgumiskā piekritība”  
 „Jebkurš strīds, attiecībā uz kuru pieņemtais DAB lēmums (ja tāds ir pieņemts) nav 
galīgs un saistošs un kurš nav atrisināts savstarpēji labvēlīgu pārrunu ceļā, 
visbeidzot tiek nosūtīts atrisināšanai Rīgas apgabaltiesā.”  
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LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA FORMA 
 [uz bankas veidlapas] 

 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
 
Kam: VAS „Latvijas dzelzceļš”, LR Komercreģistra vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065 Gogoļa 

ielā 3, Rīga, LV – 1547 Latvija, (turpmāk tekstā - „Pasūtītājs”).  
 
Mēs, ____________<Bankas nosaukums, adrese un rekvizīti>____________ (turpmāk tekstā – 
„Banka”) esam informēti, ka ______________________(turpmāk tekstā kā „Uzņēmējs”), ir jūsu 
Uzņēmējs saskaņā ar 2014. gada ___ . _________ noslēgto līgumu Nr. LDZ-2013/3KF/01-01 
„Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”, kas pieprasa Uzņēmējam iegūt Līguma izpildes 
nodrošinājumu. 
 
Pēc Uzņēmēja lūguma ar šo Banka neatsaucami, ar bezierunu  nosacījumiem, bez iebildumiem vai 
argumentiem apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru summu vai summas, kas kopumā 
nepārsniedz_________________ <”garantijas summa” (vārdiem)>, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiska 
pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, un jūsu rakstiskā ziņojuma saņemšanas, 
kurā norādāt: 

(a) ka Uzņēmējs ir pārkāpis viņa ar Līgumu noteiktās saistības un 
(b) ko tieši Uzņēmējs ir pārkāpis un kādā sakarā. 

Bankas saistības tiek samazinātas atbilstoši katram, saistībā ar šo garantiju veiktajam maksājumam. 
 
Pasūtītāja rakstiskais pieprasījums un/vai paziņojums jāiesniedz ar Pasūtītāja bankas starpniecību, kura 
apliecinās parakstu autentiskumu un ka paraksti ir Pasūtītājam juridiski saistoši.  
Šī bankas garantija ir spēkā no tās izsniegšanas dienas un paliek spēkā līdz „garantijas termiņa beigu 
datumam” - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda 
paredzamā beigu datuma), neatkarīgi no tā, vai bankas garantijas oriģināls tiks atdots bankai, vai nē. 
Jebkura prasība un/vai pieprasījums jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā garantijas termiņa beigu datumā.   

Pēc apliecinātas Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma kopijas par darbu kopumu saņemšanu saskaņā 
ar Līguma noteikumu 10.punktu šī garantijas summa tiks samazināta par 50%, un Banka Pasūtītāju bez 
kavēšanās informēs par to, ka ir saņemts šāds apstiprinājums un attiecīgi ir samazināta garantijas summa. 
 
Banka ir informēta, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam bankas garantijas 
termiņa beigu datuma pagarinājumu, ja līguma saistības nav izpildītas līdz garantijas derīguma termiņa 
beigu datumam. 
 
Šai bankas garantijai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication N0.758, bet attiecībā uz 
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Prasības un strīdi, kas 
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
 
Šī bankas garantija ir sastādīta divos oriģināleksemplāros, viens Bankai, otrs – Pasūtījām. 
 
<Pilnvaroto bankas pārstāvju paraksti> 
<Vārds; amats>______________ 
<datums>________ 
<adrese>____________________ 
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AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJAS FORMA 
[uz bankas veidlapas] 

Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
  
 
Kam: VAS „Latvijas dzelzceļš”, LR Komercreģistra vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065 Gogoļa 

ielā 3, Rīga, LV – 1547 Latvija, (turpmāk tekstā - „Pasūtītājs”).  
 
Mēs, ____________<Bankas nosaukums, adrese un rekvizīti>____________ (turpmāk tekstā – 
„Banka”) esam informēti, ka ______________________(turpmāk tekstā kā „Uzņēmējs”), ir jūsu 
Uzņēmējs saskaņā ar 2014. gada ____. __________ noslēgto līgumu Nr. LDZ-2013/3KF/01-01 
„Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” un Uzņēmējs vēlas saņemt avansa maksājumu, 
kādēļ Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam saņemt garantiju. 
 
Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Banka ar šo neatsaucami un ar bezierunu  nosacījumiem apņemas samaksāt 
Pasūtītājam jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz kopējo summu _________________ apmērā 
(”garantijas summu” , vārdiem: __________________), saņemot no Pasūtītāja rakstveida pieprasījumu, 
neprasot Pasūtītājam pierādīt vai pamatot savu prasību vai pieprasītās summas lielumu, kas norādītu: 

 
(a) ka Uzņēmējs nav izpildījis savu pienākumu atmaksāt avansa maksājumu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, un 
(b) summu, kuru Uzņēmējs nav atmaksājis. 

 
Šī garantijas summa ir samazināma par jebkurām avansa maksājuma summām, kas ir jums atmaksātas, kā 
to pierāda Pasūtītāja paziņojumi, kas izsniegti saskaņā ar Līguma noteikumu 14.6. apakšpunktu. Pēc 
katras apliecinātas paziņojuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties ziņosim Pasūtītājam 
par attiecīgi samazinātās garantijas summas apmēru.  
 
Pasūtītāja rakstiskais pieprasījums un/vai paziņojums jāiesniedz ar Pasūtītāja bankas starpniecību, kura 
apliecinās parakstu autentiskumu un ka paraksti ir Pasūtītājam juridiski saistoši. Bankas saistības tiek 
samazinātas atbilstoši katram, saistībā ar šo garantiju veiktajam maksājumam. 
 
Šī bankas garantijas ir spēkā no avansa maksājuma veikšanas dienas, kad Uzņēmējs saņem avansa 
maksājumu savā norēķinu kontā Bankā un paliek spēkā līdz garantijas derīguma termiņa beigu datumam - 
  <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  (paredzamais avansa atmaksas datums), kad Pasūtītājs ir saņēmis 
pilnu tās summas atmaksu neatkarīgi no tā, vai bankas garantijas oriģināls tiks atdots Bankai, vai nē. 
Jebkura Pasūtītāja prasība un/vai pieprasījums jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā līdz bankas garantijas 
termiņa beigu datumam. 

 
Banka ir informēta, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam bankas garantijas 
termiņa beigu datuma pagarinājumu, ja līguma saistības nav izpildītas līdz garantijas derīguma termiņa 
beigu datumam. 

 
Šai bankas garantijai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication N0.758, bet attiecībā uz 
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Prasības un strīdi, kas 
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
Šī bankas garantija ir sastādīta divos oriģināleksemplāros, viens Bankai, otrs – Pasūtījām. 
 
<Pilnvaroto bankas pārstāvju paraksti> 
<Vārds; amats>______________ 
<datums>________ 
<adrese>____________________ 
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IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJAS FORMA 

[uz bankas veidlapas] 
Sarunu procedūra: „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”  
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/3KF/01-01  
  
 
Kam: VAS „Latvijas dzelzceļš”, LR Komercreģistra vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065 Gogoļa 

ielā 3, Rīga, LV – 1547 Latvija, (turpmāk tekstā - „Pasūtītājs”).  
 
Mēs, ____________<Bankas nosaukums, adrese un rekvizīti>____________ (turpmāk tekstā – 
„Banka”) esam informēti, ka ______________________(turpmāk tekstā kā „Uzņēmējs”), ir jūsu 
Uzņēmējs saskaņā ar 2014. gada ____. __________ noslēgto līgumu Nr. LDZ-2013/3KF/01-01 
„Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” un Uzņēmējs vēlas saņemt priekšlaicīgu 
ieturējuma naudas samaksu, kādēļ Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam saņemt garantiju. 
 
Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Banka ar šo neatsaucami un ar bezierunu  nosacījumiem apņemas samaksāt 
Pasūtītājam jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz kopējo summu _________________ apmērā 
(”garantijas summu” , vārdiem: __________________), saņemot no Pasūtītāja rakstveida pieprasījumu, 
neprasot Pasūtītājam pierādīt vai pamatot savu prasību vai pieprasītās summas lielumu, kas norādītu: 

a) ka uzņēmējs nav izpildījis savu pienākumu izlabot noteiktus defektus, par kuriem viņš ir 
atbildīgs saskaņā ar Līguma noteikumiem, un 
 

b) šo defektu raksturojums. 
 
Jebkurā laikā Bankas atbildība saskaņā ar šo garantiju nepārsniegs kopējo ieturējuma naudas summu, 
kuru jūs izmaksāsiet Uzņēmējam, kā to pierāda jūsu paziņojumi, kas izsniegti saskaņā ar Līguma 
noteikumu 14.6. apakšpunktu, kuru kopija ir nosūtīta mums. 
 
Pasūtītāja rakstiskais pieprasījums un/vai paziņojums jāiesniedz ar Pasūtītāja bankas starpniecību, kura 
apliecinās parakstu autentiskumu un ka paraksti ir Pasūtītājam juridiski saistoši. Bankas saistības tiek 
samazinātas atbilstoši katram, saistībā ar šo garantiju veiktajam maksājumam. 
 
Šī bankas garantijas ir spēkā no ieturējuma naudas samaksas dienas, kad Uzņēmējs saņem ieturējuma 
naudas maksājumu savā norēķinu kontā Bankā un paliek spēkā līdz garantijas derīguma termiņa beigu 
datumam -   <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  (pēdējam Defektu paziņošanas perioda beigu datumam), 
kad Uzņēmējs izpildījis defektu novēršanas saistības neatkarīgi no tā, vai bankas garantijas oriģināls tiks 
atdots Bankai, vai nē. Jebkura Pasūtītāja prasība un/vai pieprasījums jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā līdz 
bankas garantijas termiņa beigu datumam. 

 
Banka ir informēta, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam bankas garantijas 
termiņa beigu datuma pagarinājumu, ja līguma saistības nav izpildītas līdz garantijas derīguma termiņa 
beigu datumam. 

 
Šai bankas garantijai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication N0.758, bet attiecībā uz 
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Prasības un strīdi, kas 
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
Šī bankas garantija ir sastādīta divos oriģināleksemplāros, viens Bankai, otrs – Pasūtījām. 
 
<Pilnvaroto bankas pārstāvju paraksti> 
<Vārds; amats>______________ 
<datums>________ 
<adrese>____________________ 
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