IEPIRKUMA NOLIKUMS VIF2013/01
"Eksperta pakalpojumi projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos
nolūkos Baltijas jūras reģionā"
A sadaļa INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1. Iepirkuma priekšmets
Eksperta pakalpojumi projektā Centrālās Baltijas INTERREG IVA programmas 2007. –
2013.gadam projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos
Baltijas jūras reģionā (Commercial mussel farming, processing and end-use in the Baltic Sea
Region) (Baltic EcoMussel) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (B sadaļa) WP3 ietvaros.
CPV kodi:
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi.
73112000-0 Jūras pētniecības pakalpojumi.
73111000-3 Pētniecības laboratoriju pakalpojumi.
2. Paredzamais iepirkuma līguma termiņš
2.1. Paredzamais iepirkuma līguma termiņš – 80 darba dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas.
3. Finansējuma avots un paredzamā līgumcena
3.1. Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no ERAF līdzekļiem (Centrālās Baltijas
INTERREG IVA programma) un valsts budžeta līdzekļiem.
3.2. Līgumcena nevar pārsniegt 5060.00 Ls (pieci tūkstoši sešdesmit lati), ietverot nodokļus,
t.sk. PVN.
4. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
4.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2013.gada 22. februārim
plkst.16:00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi "Eksperta pakalpojumu sniegšana projektā
CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras
reģionā (Baltic EcoMussel), Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma 2007-2013".
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma A sadaļas "Instrukcija pretendentiem"
4.2.punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
4.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – LVIF),
Ģertrūdes iela 10/12, Rīgā, LV-1010.
4.3. Kontaktpersona par iepirkuma organizatoriskajiem jautājumiem: Gints Kārkliņš,
tālr.:67845111, elektroniskā pasta adrese: gints.karklins@lvif.gov.lv
4.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
4.5. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā.

5. Piedāvājuma noformējums
5.1. Piedāvājumu pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē 1 (vienā eksemplārā), uz kuras
norāda:
5.1.1. pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;
5.1.2. atzīmi "Eksperta pakalpojumu sniegšana projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde
un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā (Baltic EcoMussel),
Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma 2007-2013".
5.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta
pretendenta pārstāvis, kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona,
piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pilnvara.
5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus
var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta
apliecināts tulkojums valsts valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministra kabineta
noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā ".
5.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma
priekšmeta apjomu.
5.5. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem. Iepirkuma izbeigšanas gadījumā iesniegtie piedāvājumi netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem.
6. Prasības pretendentiem
6.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu
prasībām.
6.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie
pretendentu izslēgšanas nosacījumi;
6.3. Pretendents un tā piesaistītie eksperti ir atbildīgi par neatrašanos interešu konfliktā attiecībā
uz LVIF vai projekta Baltic EcoMussel dalībniekiem;
6.4. Pretendentam vai pretendenta piesaistītam ekspertam/-iem ir:
6.4.1. vismaz maģistra grāds bioloģijā;
6.4.2. vairāk kā 5 gadu darba pieredze projektos, saistītos ar jūras bentiskajiem biotopiem;
6.4.3. pieredze divvāku gliemeņu (Bivalvia) pētījumos;
6.4.4. pieredze starptautiskajos projektos;
6.4.5. pieredze zinātniskos pētījumos vai zinātniskās publikācijas par Baltijas jūras
bentiskajiem biotopiem.
6.5. Pretendentam ir vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes ar jūras pētniecību saistītā jomā.

7. Iesniedzamie dokumenti
7.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1). Ja Pretendents ir
personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas
iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
7.2. Pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija.
7.3. Pretendenta vai piesaistītā eksperta CV un izglītību un citu dokumentu kopijas, kas
apliecina 6.4. punktā minētās prasības. CV ir jāsatur visa nepieciešamā informācija, lai
LVIF varētu pārliecināties par Pretendenta piedāvātā personāla pieredzi attiecībā uz
6.4.punktā ietvertajām prasībām un kvalifikāciju.
7.4. Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes ar jūras pētniecību saistītā jomā.
7.5. Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā
katrā valstī pārsniedz 100 latus. Šāda izziņa jāiesniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc
paziņojuma par lēmuma pieņemšanu, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne
agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
7.6. Brīvā formā sagatavots tehniskais piedāvājums, kurā iekļauts:
7.6.1. Plānoto darbu apraksts, kas ietver:
7.6.1.1.
Nepieciešamo darbu uzskaitījumu un izpildes aprakstu.
7.6.1.2.
Iesaistīto ekspertu pienākumu uzskaitījumu.
7.6.1.3.
Sasniedzamo rezultātu raksturojumu.
7.6.2. Detalizēts laika grafiks, kurā norādīti etapi un nodevumi.
8. Apmaksas nosacījumi
8.1. Darbs tiek uzskatīts par nodotu pilnā apmērā, kad no abām pusēm ir parakstīts Darbu
nodošanas – pieņemšanas akts.
8.2. Pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas LVIF
apmaksā rēķinu 10 darba dienu laikā.

B sadaļa TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Darba uzdevums
Eksperta pakalpojumi projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos
nolūkos Baltijas jūras reģionā (Baltic EcoMussel), Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma
2007-2013, kas ietver zemāk minētos uzdevumus:
1.1. Veikt laboratoriskos pētījumus un sniegt atzinumu par ziemeļu ēdamgliemenēm (latīniski Mytilus trossulus), turpmāk tekstā - gliemene, lielumā ne mazāk kā 1 cm, kas iegūtas
Baltijas jūras atklātā daļā Kurzemes piekrastē vismaz no 3 vietām, katrā vietā iegūti 5
paraugi;
1.1.1. nosakot smago metālu sastāvu un apjomu tajos (Mg, Zn, Fe, Ni, Cd, Hg, Mn, Pb);
1.1.2. nosakot gliemeņu sastāvu un to procentuālo īpatsvaru:
1.1.2.1.
Gliemju audos – olbaltumvielas, tauki;
1.1.2.2.
Gliemju čaulā – kalcijs, minerālvielas.
1.2. Sagatavot ziņojumu, definējot un raksturojot sinerģijas gliemeņu audzēšanai ar citām
jomām - ornitoloģiju, zivsaimniecību, vēja parkiem.
1.3. Sagatavot ziņojumu, izvērtējot ierobežojumus gliemeņu audzēšanai Baltijas jūrā Kurzemes
piekrastē no teritorijas izmantošanas viedokļa, kā arī veikt risku analīzi attiecībā uz
gliemeņu audzēšanu ietekmējošiem vides faktoriem.
1.4. Analizēt gliemeņu audzēšanas metodes un raksturot piemērotākās Baltijas jūras atklātajai
daļai Kurzemes piekrastē.
1.5. Sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros par LVIF sagatavotiem materiāliem
saistībā ar gliemeņu fermas izveidi Baltijas jūrā līdz 60 astronomiskām stundām.
1.6. Sagatavot prezentāciju par pētījuma rezultātiem.
2. Nosacījumi darba izpildei
2.1. Veicot darba uzdevuma izpildi, konsultēties un sadarboties ar projekta Baltic EcoMussel
atbildīgajiem speciālistiem.
2.2. Piedalīties projekta Baltic EcoMussel darba grupu sanāksmēs (vismaz 3 pasākumi
Kurzemes reģionā un Rīgā) ar projekta Baltic EcoMussel mērķa grupas pārstāvjiem, lai
informētu par darbu norisi un / vai rezultātiem.
2.3. Darbu izpildes laikā sagatavojamie un ar LVIF saskaņojamie dokumenti ir jāsagatavo divās
valodās - latviešu un angļu valodā.
2.4. Ziņojumi ir jāiesniedz LVIF elektroniski MS Word formātā latviešu un angļu valodās, kā
arī viens eksemplārs jāiesniedz drukātā formātā latviešu un angļu valodā.
2.5. Prezentācija ir jāsagatavo MS PowerPoint formātā latviešu un angļu valodā, un pēc LVIF
pieprasījuma jāprezentē projekta Baltic EcoMussel darba grupu sanāksmē.
2.6. Lai ievērotu Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības,
sagatavojot ziņojumus, jāizmanto ES logo, Centrālās Baltijas INTERREG IVA
Programmas logo un projekta logo. Papildu informācijai par logo un citu materiālu
lietošanu un informācijas un publicitātes jautājumiem skatīt Programmas mājas lapā
http://www.centralbaltic.eu/documents/logos.
2.7. Darba izpildes maksimāli pieļaujamais izpildes termiņš ir 2013.gada 30.jūlijs.

Pielikums Nr.1
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Eksperta pakalpojumi projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos
nolūkos Baltijas jūras reģionā (Baltic EcoMussel), Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma
2007-2013
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2013/01
Saskaņā ar Nolikumu es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
 <pretendenta nosaukums> (turpmāk - pretendents) piekrīt nolikuma noteikumiem ar visiem
pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams;
 uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas
noteikumi;
 pretendents un tā piesaistītie eksperti vai apakšuzņēmēji neatrodas interešu konfliktā attiecībā uz
LVIF vai projektu Baltic EcoMussel.
 visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu, piesaistītiem ekspertiem vai
apakšuzņēmējiem un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;
 pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;
 apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 darba dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa
beigām.
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts
(vieta, datums, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats)

Telefons:
E-pasta adrese:
Interneta mājas lapas adrese:
Pretendenta piedāvājums:
Summa bez PVN
21%

Summa ar PVN
21%

Eksperta pakalpojumi projektā CB58 Gliemju
audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos
nolūkos Baltijas jūras reģionā (Baltic EcoMussel)
Vārds, Uzvārds1,
Amats
Datums

1

Paraksta juridiskās personas vadītājs vai pilnvarotā persona.

(paraksts)

