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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Informācija par pasūtītāju 
 

Cenu aptauju veic Nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds” 

Reģistrācijas numurs 40008067839 

Juridiskā un fiziskā adrese Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010 

Tālrunis +371 67505640 

E-pasts info@pdf.lv 

Projekta nosaukums LIFE GOODWATER IP, LIFE18IPE/LV/000014, “Latvijas 
upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes 
ūdens stāvokļa sasniegšanai” 

Projekta aktivitāte C12 

Kontaktpersona Agnese Lielturka (alielturka@pdf.lv) 

Kontaktpersona par tehnisko 
specifikāciju 

Jānis Rozītis (jrozitis@pdf.lv) 

 
 
1.2. Iepirkuma komisija: Iepirkuma procedūru veic ar Pasūtītāja direktora 2021.gada 8.jūnija 
rīkojumu Nr. 2.1./03 “Par iepirkumu komisijas sastāvu” izveidota Pasaules Dabas Fonda 
iepirkumu komisija (turpmāk-Iepirkuma komisija). 
 

2. Informācija par Cenu aptaujas priekšmetu 
 
2.1. Ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma ziņojuma un rekomendāciju izstrāde riska 
ūdensobjektam Papes ezers, projekta LIFE18IPE/LV/000014 “Latvijas upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros, 
saskaņā ar Cenu aptaujas priekšmeta Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1) 
2.2. Darba izpildes termiņš – 2024. gada 1. marts. 
2.3. Piedāvājumam pieejamais budžets ir 9000.00 EUR (deviņi tūkstoši eiro, 00 centu, ar 
izpildītājam piemērojamajiem nodokļiem). 
 

3. Informācija par Cenu piedāvājuma iesniegšanu un termiņiem 
 
3.1. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. marts, 18:00. Piedāvājumi, 
kuri ir iesniegti pēc norādītā termiņa beigām netiks izskatīti. 
3.2. Ar Cenu aptaujas nolikumu (Nolikums) var iepazīties Pasaules Dabas Fonda mājaslapas 
sadaļā “Jaunumi” (https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/). 
3.3. Papildus informācija par Cenu aptaujas priekšmetu vai Cenu piedāvājumam iesniedzamo 
dokumentāciju pieejama nosūtot rakstisku pieprasījumu šī Nolikuma 1.1. norādītajām 
kontaktpersonām, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. 
3.4. Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un 28.06.2005. Ministru 



 

 

kabineta noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko 
dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām” noteiktajām prasībām, nosūtot uz e-pasta adresi info@pdf.lv. 

3.4.1. Cenu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši šī Nolikuma 2. pielikumam (“Cenu 
aptaujas pieteikums”).  
3.4.1. Visiem, ar iepirkuma piedāvājumu un izvērtējumu, saistītajiem dokumentiem ir jābūt 
apvienotiem vienā dokumentā – Cenu piedāvājumā. 

3.5. Cenu piedāvājumu drīkst iesniegt tikai persona, kurai ir reģistrētas tiesības pārstāvēt 
iesniedzēju, vai arī pilnvarota persona. Pilnvarojuma gadījumā, Cenu piedāvājumam ir 
jāpievieno arī pilnvarojumu apliecinošs dokuments.  
3.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) Piedāvājuma variantu. 
3.7. Piedāvājumi tiks izskatīti tikai pēc Cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
3.8. Piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši šī Nolikuma prasībām, netiks izskatīti un 
vērtēti; 
3.9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne 
vairāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
 

4. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti 
 

4.1. Pretendentam, vai viņa pilnvarotajai personai, kura līguma slēgšanas gadījumā, veiks 
pasūtījuma izpildi, ir atbilstoša izglītība un pieredze: 

4.1.1. Ir augstākā akadēmiskā izglītība vai izglītība dabas zinātnēs. 
4.1.1.1. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija, pievienojama Cenu piedāvājuma 

dokumentiem. 
4.1.2. Līdz Piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pēdējo trīs gadu laikā (2020. – 2023.) ir 
pieredze: 
- vismaz trīs līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē riska ūdensobjektu novērtēšanā; 
- visu datu ieguvē un analīzē izstrādājot plānošanas un apsaimniekošanas dokumentus, 

tajā skaitā zivsaimniecisko resursu ekspluatācijas plānošanas dokumentus. 
4.1.2.1 Informācija par pieredzes aprakstu pievienojama Cenu piedāvājuma 
(Pielikums Nr. 2) 1. sadaļā (Pretendenta personāla, kas tiks iesaistīts pakalpojuma 
sniegšanā, pieredzes apraksts). 

4.2. Pretendents, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai citā pretendenta saimnieciskai darbībai atbilstošā 
reģistrā. 
4.3. Piedāvājuma iesniegšanas vai izskatīšanas dienā, pretendentam nav nodokļu parādi, tai 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, vai arī to summa nepārsniedz 0,00 EUR 
(nulle eiro, 00 centi). Izvirzītās prasības Pasūtītājs pārbaudīs VID publiskojamo datu bāzē. 
4.4. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. Izvirzītās 
prasības Pasūtītājs pārbaudīs MAKSĀTNESPĒJAS REĢISTRĀ 
4.5. Pilnvarojuma gadījumā, atbilstoši šī Nolikuma 3.5. punktam, Cenu piedāvājumam ir 
jāpievieno pilnvarojumu apliecinošs dokuments.  
 
 



 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana un vērtēšanas kritēriji 
 

5.1. Iepirkuma komisija veic Pretendentu iesniegto Cenu piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē 
un pārbauda gan paša Pretendenta, gan arī iesniegtā Cenu piedāvājuma atbilstību visām 
Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Cenu piedāvājumu, kurš ir šī Nolikuma prasībām 
atbilstošs Cenu piedāvājums, kurš ir ieguvis vislielāko punktu skaitu atbilstoši šī 
Nolikuma 5.4. punktam.  
5.2. Ja Komisija, pārbaudot Cenu piedāvājumā sniegto informāciju, konstatē neatbilstības 
Nolikumā noteiktajām prasībām, pretendents tiek noraidīts un netiek no turpmāk vērtēts. 
5.3. Komisijai ir tiesības Pretendentam pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai 
papildus informāciju/dokumentus, kuri apliecinātu vai nepieciešamības gadījumā papildinātu 
Cenu piedāvājumā norādīto informāciju. Šāda Komisijas pieprasījuma gadījumā, 
Pretendentam nepieciešamie dokumenti vai informācija ir jāiesniedz/jāuzrāda 3 darba dienu 
laikā, kopš Komisijas pieprasījuma (rakstiski, e-pastā) brīža. 
5.4. Cenu piedāvājuma VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, pēc punktu metodes, nosakot maksimālo 
punktu skaitu 5 punkti: 

5.4.1. Cenu piedāvājums IR iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām – 1 punkts; 
5.4.2. Pretendents ATBILST kvalifikācijas prasībām (4.1.): 

- “Atbilst”– 1 punkts vai “Vislabāk atbilst” – 2 punkti 
Vērtējums “Vislabāk atbilst” tiek piešķirts Pretendentam, kuram Cenu 
piedāvājumā ir norādīta vislielākā pieredze (atbilstoši 4.1.2.). 

5.4.2. Cenu piedāvājumā, finanšu piedāvājuma sadaļā, norādīta zemākā cena eiro (bez 
PVN) – 2 punkti, otra zemākā cena – 1 punkts; 

5.5. Ja Komisija, konstatē, ka vairāku Pretendentu Cenu piedāvājumi ir ar vienādu punktu 
skaitu, lēmumu pieņem komisijas priekšsēdētājs. 
 

6. Līgumcena un Līguma slēgšana 
 

6.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Cenu aptaujas rezultātiem, slēgs pakalpojuma Līgumu ar  
visizdevīgāko Cenu piedāvājumu, atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem 
Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem. 
6.2. Triju darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus 
pretendentus par Iepirkumā izraudzīto pretendentu, atbilstoši PIL 9. panta 13. daļai, norādot 
visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un izvēlētā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, 
atbilstoši šī Nolikuma prasībām. 
6.3. Iepirkuma Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz Komisijas izvēlētajam Pretendentam. 
6.4. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, tiek 
uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu 
slēgt Iepirkuma Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir ieguvis vislielāko punktu skaitu 
atbilstoši šī Nolikuma 5.4. punktam, vai arī izsludināt jaunu Iepirkuma procesu. 
 
  

7. Pielikumi 
 
Pielikums Nr. 1 – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. 
Pielikums Nr. 2 – CENU APTAUJAS PIETEIKUMS. 
 
 



 

 

PIELIKUMS Nr. 1 
pie IEPIRKUMA NOLIKUMA  

ID Nr. PDF-2023-1/GW 
 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - darba uzdevums 
 

Ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma ziņojums un rekomendācijas riska 
ūdensobjektam Papes ezers  

 
projekta LIFE18IPE/LV/000014  

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa 
sasniegšanai” ietvaros 

 

Ievads un pamatinformācija. 

Eiropas Komisijas finansētā̄ LIFE programmas projekta LIFE18IPE/LV/000014 “LIFE 
GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes 
ūdens stāvokļa sasniegšanai” mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, veicot 
pasākumus, kuri ir noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos. Viena no projekta aktivitātēm (C12.) paredz sagatavot Papes ezera 
ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma ziņojumu un rekomendācijas ņemot vērā gan 
pieejamos ūdensobjekta monitoringa datus un pētījumus, gan arī nodrošināt jaunākos (t.sk. 
2023. gada laikā iegūtos) ūdensobjekta monitoringa datus, lai identificētu iespējamos 
piesārņojuma avotus un riskus. Šī izvērtējuma ziņojuma ietvaros sagatavotās rekomendācijas 
tiks iekļautas vispārējo rekomendāciju apkopojumā Papes ūdensobjekta stāvokļa uzlabošanai,  
kā arī tiks ņemtas vērā Papes dabas aizsardzības plāna izstrādē un kopējo rekomendāciju 
sagatavošanai riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai. 

Sīkāka informācija par projektu iegūstama –  
https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/?230330/Kop-ar-19-partneriem-no-Latvijas-
uzlabosim-virszemes-deu-kvalitti 

Darba mērķis un uzdevums: Izvērtēt Papes ezera ūdensobjekta ekoloģisko un hidroķīmisko 
stāvokli, nosakot arī iespējamos piesārņojuma avotus. Sagatavot izvērtējuma ziņojumu un 
rekomendācijas ūdensobjekta kvalitātes uzlabošanai, atbilstoši norādītajai darba struktūrai. 

Darba struktūra 

1. Līdzšinējo pētījumu un pieejamo datu analīze par Papes ezera (t.sk. Papes ezera 
nozīmīgāko ieteku) ekoloģiskās un hidroķīmiskās kvalitātes izmaiņām (datu 
pieejamība: fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa, makrofītu un ihtiofaunas, kā arī 
hidroķīmiskās kvalitātes vēsturiskajiem datiem līdz 2024. gadam), kuru sagatavošanu 
nodrošina projekta partneri - VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” (turpmāk – LVĢMC) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskais institūts “BIOR”. 

 



 

 

2. Līdzšinējo pētījumu un pieejamo datu analīze par hidroloģiskajām izmaiņām Papes 
ezerā. Hidroloģiskā režīma novērtēšanā jāiekļauj 2023. gada laikā (sākot ar marta 
mēnesi) LVĢMC nodrošināti caurplūduma dati no paraugu iegūšanas vietām (Papes 
ezerā ietekošajos grāvjos un upēs - Papes polderu sūkņu stacija 56.23316; 21.06320, 
Tukleru kanāls 56.23402; 21.05581, Paurupe, grīva, 56.16244; 21.09605, Līgupes-
Paurupes kanāls 56.14551; 21.05558). 

3. Monitoringa datu sagatavošana, veicot ķīmisko rādītāju (Nkop, Pkop, nitrātjoni, amonija 
joni, fosfātjoni, hlorofils a, BSP5) koncentrācijas, pH līmeņa, temperatūras, skābekļa 
piesātinājuma un izšķīdušā skābekļa un elektrovadītspējas mērījumus katrā paraugu 
ņemšanas vietā. Darba izpildītājam nepieciešams nodrošināt visas darbības sezonālai 
(pavasaris, vasara, rudens, ziema) paraugu iegūšanai  vismaz 5 (piecās) paraugu 
ņemšanas vietās, Papes ezera dažādās zonās, un transportēšanai uz laboratorisko 
izmeklējumu veikšanas vietu. Kopējais paraugu skaits – vismaz 20 paraugi.  
Bioloģisko parametru ievākšana un noteikšana veicama 3 paraugu ņemšanas vietās: 

- Makrozoobentoss – sezonāli (pavasarī, rudenī) 
- Fitoplanktons – maijā, jūlijā, augustā, septembrī 
- Fitobentoss – vasarā 
Vietu izvēle jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

4. Novērtējuma ziņojumā un rekomendāciju sagatavošanā Papes ezera ekoloģiskās un 
hidroķīmiskās kvalitātes/stāvokļa uzlabošanas pasākumu kopumam iekļaujamās daļas: 

4.1. Papes ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtējums (atbilstoši Ūdens struktūrdirektīvas 
prasībām) raksturojot esošo situāciju, piesārņojuma avotu, veidu un vielu ietekmi, 
t.sk. hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi, ņemot vērā: 

- pieejamos datus 
- pētījumus 
- ezera aizauguma kartogrāfiskā materiāla analīzes datus (satelītdatu analīze). 

4.2.Būtiskāko risku analīze, ņemot vērā esošo situāciju un potenciāli iespējamo 
ietekmējošo risku izvērtējumu uz Papes ezera ekoloģisko un hidroķīmisko stāvokli; 

4.3. Sagatavotas rekomendācijas potenciāli veicamajiem darbiem, ar mērķi uzlabot 
Papes ezera ekoloģisko stāvokli, novēršot, mazinot vai pilnībā nepieļaujot negatīvās 
ietekmes, tādējādi sasniedzot Ūdens struktūrdirektīvā noteiktos mērķus. 

 

Ieteicamais izvērtējuma apjoms: 20 - 50 lpp. 
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pie IEPIRKUMA NOLIKUMA  
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CENU APTAUJAS PIETEIKUMS 
 

Ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma ziņojums un rekomendācijas riska 
ūdensobjektam Papes ezers,  

 
projekta LIFE18IPE/LV/000014  

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa 
sasniegšanai” ietvaros 

 

Pretendents  

Juridiskā adrese  

Reģistrācijas Nr.  

Banka, bankas kods  

Bankas konta Nr.  

Kontaktpersona  

Tālruņa Nr.  

E-pasts  

 
 
1. Pretendenta personāla, kas tiks iesaistīts pakalpojuma sniegšanā, pieredzes apraksts:  

 

Līdz Piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pēdējo trīs gadu laikā (2020. – 2023.) ir pieredze: 

- vismaz trīs līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē riska ūdensobjektu novērtēšanā; 

- visu datu ieguvē un analīzē izstrādājot plānošanas un apsaimniekošanas dokumentus, tajā 
skaitā zivsaimniecisko resursu ekspluatācijas plānošanas dokumentus. 

Cenu aptaujas ietvaros pasūtītājs, izlases kārtībā, var veikt telefonaptaujas, lai iegūtu 
atsauksmes par pretendenta norādītā personāla iepriekš sniegtajiem pakalpojumiem. 

  

Pretendenta 
personāla 

vārds, 
uzvārds 

Pasūtītāja, kuram konkrētais 
personāls sniedzis pakalpojumu, 

nosaukums, kontaktpersonas 
vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr. 

Sniegto pakalpojumu apraksts 
(joma) 

Pakalpojuma 
īstenošanas 

gads 

    

    

    



 

 

 

2. Finanšu piedāvājums 

 

Pakalpojuma nosaukums Cena EUR bez PVN 

Ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma 
ziņojums un rekomendācijas riska ūdensobjektam 

Papes ezers,  
projekta LIFE18IPE/LV/000014  

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu 
ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa 

sasniegšanai” ietvaros 

 

Pievienotās vērtības nodoklis likme 21%  

PAVISAM KOPĀ:  

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka: 
- darba uzdevums ir izprasts, un pakalpojums tiks izpildīts pilnā apjomā; 
- pakalpojums tiks izpildīts noteiktajā termiņā un atbilstoši sniegtajai darba 

metodoloģijai; 
- pakalpojumu sniegs Pieteikumā norādītais pretendenta personāls; 
- pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts; 
- visas piedāvājumā un tā pielikumos sniegtās ziņas ir patiesas; 
- attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēju nav pasludināts maksātnespējas process, nav 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pieteikuma iesniedzējs nebūs 
likvidēts; 

- Pieteikuma iesniedzējam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 0.00 eiro. 

 

 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 
uzvārds 

 

 
 


