
  

 

Nolikums Nr. LIFE12NAT/LV/000118/01 

„Truxor amfībijas agregātam (vai ekvivalentam) ar aprīkojumu” 

NOLIKUMS 

 

1. Pasūtītājs – finansējuma saņēmējs: Nodibinājums „Pasaules dabas fonds”, reģ. Nr. 

40008067839, adrese: Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010, kontaktpersona: Ints Mednis, 

tālr.nr.: +371 29224331, fakss: +371 67505651, e-pasts: imednis@pdf.lv (turpmāk tekstā 

– Pasūtītājs). 

2. Iepirkuma priekšmets: Truxor amfībijas agregāta (vai ekvivalenta) ar aprīkojumu 

iegāde saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) Eiropas 

komisijas LIFE Nature projekta Nr. LIFE12NAT/LV/000118, Akt. C.3 ietvaros.  

 

Iepirkuma rezultātā plānots iegādāties 1 (vienu) Truxor amfībijas agregātu (vai 

ekvivalentu) ar aprīkojumu, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim. 

3. Projekta mērķis - Papes ezera Lielā dumpja (Botaurus stellaris) dzīvotņu kompleksa 

apsaimniekošana un aizsardzība. 

4. Sasniedzamais rezultāts: līdz 2014.gada 31.decembrim iegādāts 1 (vienu) Truxor 

amfībijas agregāts (vai ekvivalents) ar aprīkojumu, lai nodrošinātu Papes ezera Lielā 

dumpja (Botaurus stellaris) dzīvotņu kompleksu apsaimniekošanu un aizsardzību. 

5. Finansējums: piegādes izmaksas tiek finansētas Eiropas komisijas LIFE Nature projekta 

projekta Nr. LIFE12NAT/LV/000118, Akt. C.3 ietvaros. 

6. Līguma veids: piegāde saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija MK noteikumiem Nr. 299 

"Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem". 

7. Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš: 

7.1. Līguma izpildes – piegādes vietas:  

a) Kalnišķi, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3476; 

7.2. Līguma izpildes termiņš: 

a) līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 31.decembrim; 

8. Iepirkuma paredzamā līgumcena:  

8.1. 1 (viens) Truxor amfībijas agregāts (vai ekvivalents) ar aprīkojumu – 140 000 EUR, 

t.sk. PVN; 

 

9. Nolikuma saņemšana:  

9.1. Nolikums ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.pdf.lv. 

 

10. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un vieta. 

10.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt:  

a) personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2014.gada 14.oktobrim (pasta zīmogs); 

mailto:imednis@pdf.lv
http://www.pdf.lv/


  

 

Iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, piedāvājums iesniedzams vienā (1) 

eksemplārā. 

10.2. Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Nodibinājums „Pasaules dabas fonds”, Adrese: 

Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010, Pasūtītāja darba laikā - darba dienās no plkst. 

9.00 līdz 17.00.  

10.3. Pretendentu piedāvājumi, kas tiks izsūtīti vai iesniegti pēc Cenu aptaujas nolikumā 

minētā termiņa, netiks izskatīti. 

11. Piedāvājuma iesniegšanas prasības: 

11.1. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti vienā eksemplārā par iepirkuma 

priekšmetu: 

a) Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas parakstīts cenu piedāvājums saskaņā 

ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidlapu, t.sk. norādot cenu piedāvājumu 

un pievienojot tehnisko piedāvājumu;  

 

11.2. Piedāvājuma noformēšana:  

a) Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē ar norādi: 

Nodibinājums „Pasaules dabas fonds” 

Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010 

ar norādi: Iepirkumam "Iekārta" 

(Identifikācijas numurs LIFE12NAT/LV/000118/01). 

NEATVĒRT PIRMS PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES 

SĀKUMA! 

Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija) 

 

b) Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai 

labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību 

apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem; 

c) Piedāvājuma oriģinālam jābūt caurauklotam (cauršūtam), ar secīgi numurētām 

lapām; 

d) Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības 

dokumentu noformēšanai; 

e) Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Apliecinājumu var noformēt par visu dokumentu kopumu; 

f) Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā 

daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur 

šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums” vai 

“Konfidenciāli”. 

12. Prasības pretendentiem:  

12.1. pretendents ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona; 

12.2. pretendents nodrošina garantijas laiku atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai; 

12.3. pretendents var nodrošināt servisu agregātam uz vietas;  

12.4. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot 

gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;  

12.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 EUR; 



  

 

12.6. Pretendents saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem” 13. un 14.punktu neatrodas interešu konfliktā ar Pasūtītāju.  

13. Lēmuma pieņemšana par Iepirkuma uzvarētāju: 

13.1. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu 

visām Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.  

13.2. Pasūtītājs patur tiesības neslēgt piegādes līgumu ne ar vienu Iepirkuma aptaujas 

piedāvājumu iesniedzēju, t.sk. ja piedāvātās piegādes izmaksas pārsniedz Pasūtītāja 

pieejamo budžetu un ir neatbilstošas veicamajai piegādei; 

14. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana: 
14.1. Pasūtītājs informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu 3 (triju) darbadienu 

laikā no lēmuma pieņemšanas. 

14.2. Līguma slēgšana tiks veikta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

14.3. Līguma izpildes nosacījumi: avansa maksājums līdz 50%. 

15. Pielikumu saraksts 

Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums – Amfībijas agregāta tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – Pieteikuma forma dalībai cenu aptaujā;  

 

Nodibinājuma „Pasaules dabas fonds” 

Direktors 

Jānis Rozītis 

 

____________________________ 

(paraksts) 

2014.gada ___.septembrī 



  

 

Iepirkuma nolikuma Nr. LIFE12NAT/LV/000118/01 

Pielikums Nr. 1 
 

Tehniskā specifikācija Truxor amfībijas agregātam (vai ekvivalentam) ar 

aprīkojumu. 

Amfībijas agregāts (1gb.): 

Dzinējs: Turbo dīzelis 44.9 (45) z/s, 3000 apgr./min. Vides prasības-Euro klase 3. Aprīkots ar 

automātisko izslēgšanas sistēmu dzinēja pārkaršanas, zema eļļas līmeņa, maksimālā darba slīpuma 

pārkāpšanas gadījumā.  

Dzesēšanas sistēma: Vienota dzinēja radiatoram un hidraulikai. Radiators aprīkots ar gaisa filtru 

(pasargāts no netīrumu iekļuves).  

Vadītāja sēdvieta: Ergonomiska, regulējama ar elektrisko sēdekļa apsildi, salokāms kabīnes tents, 

regulējama vadības sistēma.  

Elektriskā sistēma: 12 V, 60 A ģenerators, 45 Ah akumulators, vadītāja sēdekļa apsilde ar termostatu.  

Vadības panelis: apgr./min., dzinēja temperatūra, brīdinājuma indikatori, hidraulikas eļļas 

temperatūra, hidraulikas spiediens, degvielas daudzuma rādītājs.  

Hidraulika: Hidraulikas eļļas tvertne ar ciklona tehnoloģiju (19 litru tilpums), hidraulikas sistēmas 

kopējais eļļas tilpums 36 litri. Pārslodzes jūtīgs hidraulikas sūknis (115 Nm). Kontroles sistēma: Visu 

sistēmu regulē CAN bus tehnoloģija. Automātiska atslēgšanās zema eļļas līmeņa gadījumā.   

Kreisā vadības svira: Agregāta braukšanas vadība. 1 hidraulikas izeja– darba spiediens 140 bar, 

regulējama eļļas plūsma 0-20 l/min. 2 hidraulikas izeja – darba spiediens 130 bar, regulējama eļļas 

plūsma 0-11 l/min.  

Labā vadības svira: Celšana, rakšanai, svara līdzsvarošanai. 3 hidraulikas izeja – darba spiediens 200 

bar. Regulējama eļļas plūsma 0-60 l/ min, 22.2 hk  

Braukšanas ātrums: 0-100 m/min.  

Priekšas celtspēja: Celtspēja 250 kg, aprīkots ar iekārtu ātrai mehānismu pārlikšanai.  

Pārvietošanās ķēdes: gumijas plāksnes.  

Agregāta materiāls: Peldošās daļas pontoni no sālsūdens izturīga alumīnija, cinkotas tērauda detaļas.  

Izmēri: Garums 4.7 m, platums 2.06, augstums 2.1 m.  

Svars: 1,400 kg.   

Papildus aprīkojums: 4gb. lampu darba apgaismojums, remonta instrumentu komplekts.  

CE sertificēts. 

 

Papildus iekārtas darbu veikšanai (stiprināmas uz amfībijas). 
 

1.1.  Papildus ķēžu piedziņas mehānisms (Sprocket set) -1gb.: 
Paredzēts ilgstošam darba periodam niedrājos, uzlabojot vadāmību un caurgājamību. Pilns komplekts 

(zobrati, ķēdes utt.). Svars 2 gb. x 6 kg. 

 

1.2. Zemūdens augu pļaujmašīnas iekārta (1 gb.): 
Paredzēta ūdensaugu pļaušanai līdz 1m dziļumam zem ūdens. Hidrauliski vadāma iekārta, stiprināma 

uz agregāta priekšpuses lifta, kas aprīkota ar izkapti, pļaušanas platums līdz 4m. Maināmas izkapšu 

platumi no 2,2m -4m. Svars 61 kg. Drošības sistēma, kas amortizē triecienus zem ūdens un pasargā 

izkapts nažus no bojājumiem.  

1.2.1 Papildus aprīkojums pļaujmašīnas iekārtai (1 gb.): 

- Izkapts 1 gb.- 2,2m savienojama ar iekārtu 1.2.punktā minēto. 

 

1.3. Virsūdens augu pļaujmašīnas iekārta (1 gb.): 



  

 

Frontālā montāža. Aprīkota ar divpusējiem nažiem. Paredzēta krastmalu un virsūdens augu pļaušanai. 

Izkapts platums 2,1m. Svars 68kg. Drošības sistēma, kas amortizē triecienus zem ūdens un pasargā 

izkapts nažus no bojājumiem. Pļaušanas dziļums līdz 0,5m zem ūdens. 

 

1.4. Dūņu sūknēšanas un grunts frēzēšanas iekārta (komplekts): 

Frontālā montāža. Iekārtas pamatā ir rotējošs frēzes mehānisms (galva), kas aprīkoti ar nažiem  

iesūknēšanas mehānisma galā, nodrošinot vienmērīgu frēzējamā materiālu padevi. Iekārtai jābūt 

aprīkotai ar padevas sistēmas aizsargspārniem, lai samazinātu duļķainības veidošanos. 

Komplektā jāietilpst: Hidrauliski vadāma frēzes sūknēšanas (bagarēšanas) mehānisms, 8m sprirālveida 

caurules, ieskaitot savienojumus, 25m plakanā caurule Ø 100 mm, ieskaitot ātros savienotājus un 

turētājus pludiņiem, 10 pludiņus, 5m plakanās caurules ar savienotājiem abos galos,  1 komplektu 

kronšteinus bagarēšanas šļūtenei, pagarinātājus pontonu stabilizācijai. 

Tehniskā informācija-  Max. Jauda 130 m3/st, Max. Jauda ar pacelšanas augstumu: 1 metrs 120 m3/st, 

2 metri 110 m3/st, 3 metri 100 m3/st.  

Maksimālais frēzēšanas (bagarēšanas dziļums):  3.5-4 m. Max. Darba platums pie ūdens dziļuma līdz 

40cm- 7 metri. Darba platums frēzes galvai 400 mm. Svars 80 kg.  

 

1.5. Ekskavatora iekārta rakšanas darbiem (1gb.): 

Iekārta ir paredzēta rakšanas darbiem, kā arī savienojama ar citām iekārtām. Rakšanas strēlei jābūt no 

tērauda ar iebūvētiem kronšteiniem, lai pievienotu frēzēšanas iekārtu (1.4 punkts). Iekārtai jābūt 

aprīkotai ar dubultcilindru hidraulikas sistēmu, kas nodrošina iekārtas stiprību. Iekārtai jābūt aprīkotai 

ar pusautomātiskiem kronšteiniem, iekārtu ātrai nomaiņai.  

Maksimālais rakšanas dziļums (no ūdens virsmas): 3,0 m.  Maksimālais celšanas augstums: 2,9 m.  

Maksimālais darbības rādiuss: 4 m.  Maksimālais aizsniedzamības diametrs: 8 m. Maksimālais 

pagrieziena rādiuss: 180 °.  Maksimālais stabilizācijas pontonu garums: 1 m.   

Pontonu peldspējai jābūt 2 x 130 kg. Valves paketei ir jābūt  aprīkotai ar divu sviru sistēmu. 

Pusautomātiskie ātrie kronšteini. Rakšanas iekārta jāpiegādā ar pontonu stabilizācijas iekārtu, ieskaitot 

visus stiprinājumus.  

Kopējais svars: 365 kg.  

 

1.5.1. Papildus aprīkojums ekskavatora iekārtai (1gb.) 
- Kauss zem ūdens dūņām. Tilpums 70l, svars 26kg. Izgatavots no augstvērtīga tērauda ar 

rakšanas zobiem, kausā atrodas atveres ūdens iztecēšanai. 

 

1.6. Frēzēšanas iekārta (virsūdens) (1gb.).  
 

Frēzēšanas iekārtai jābūt montējamai uz ekskavatora iekārtas (1.5.punkts).Frēžēšana iekārta paredzēta 

mīkstām augsnēm mitrājā, organiskajam materiālam. Frēzēšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar hidrauliku.  

 

1.6.1. Papildus aprīkojums frēzēšanas iekārtai (1gb.) 
- Pagarinātu nažu komplekts, darba platums: 0,8 m, svars: 34 kg.  

 

1.7. Amfībijas agregātam (vai ekvivalentam) pārvadāšanas treileris (piekabe) (1gb.). 
 

Treilerim jābūt piemērotam agregāta pārvadāšanai, ar nolaižamiem un noņemamiem sāna bortiem. 

Paceļamu lejasdaļu, ērtai agregāta uzbraukšanai un nobraukšanai (vai aprīkotai ar nobraucamu rampu. 

Gar sāniem jābūt stiprinājumiem, kas ļauj nostiprināt kravu. 

Vēlamie izmēri (optimālie): Izmantojamā platība:  5,2x2,1 m. Garums: 6,65 m. Pašmasa:  800-900kg 

Kopējā masa:  2500 -3000kg, kravnesība:  1900-2000 kg. Riteņu izmēri:   195/50-13 vai līdzvērtīgi 

kravnesības nodrošināšanai. 



  

 

Iepirkuma nolikuma Nr. LIFE12NAT/LV/000118/01 
Pielikums Nr. 2 

Pieteikums dalībai iepirkumā  

" Truxor amfībijas agregātam (vai ekvivalentam) ar aprīkojumu " 
(Iepirkuma Nr. LIFE12NAT/LV/000118/01) Pretendents:  

forma 

 

 

 

Pretendenta 

nosaukums 

 

Rekvizīti 
 

 

 

1. Pretendenta kontaktpersona:  

Vārds, uzvārds  

Tālruņa Nr.  

E-pasta adrese  

 

2. Piedāvājums:  

 

2.1. Pretendenta piedāvājums veikt cenu aptaujā minēto piegādi ir šāds:  

 

 

2.2. Šis piedāvājums ir derīgs 1 (vienu) kalendāro mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

2.3. Pretendents apliecina, ka: 

Piegādājamais objekts 

(Pēc specifikācijas)  

Piegādes laiks 

(līdz dd.mm.gg.) 

CENA 

bez PVN 

(EUR) 

PVN 

21% 

(EUR) 

CENA 

ar PVN 

(EUR) 

     

     

     

     

     

     

     

Kopā:    



  

 

2.3.1. ir iepazinies ar Nodibinājuma „Pasaules dabas fonds” (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētā iepirkuma Nr. LIFE12NAT/LV/000118/01 nolikumu (turpmāk – 

Nolikums) un pieņem visas Nolikumā noteiktās prasības; 

2.3.2. iesniedz šo piedāvājumu, kuram pievienots: 

a) tehniskais piedāvājums, t.sk. iekļauta šāda informācija: 

 Agregāta standartaprīkojumā iekļautais; 

 Papildus iekārtas 

 tehniskie rādītāji,  

 garantijas laiks, 

 servisa un konsultācijas iespējas piegādes vietā. 

 

2.3.3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 

Pretendents apņemas veikt agregāta un tā aprīkojuma piegādi saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju par šajā piedāvājumā norādīto cenu un termiņiem, kā arī 

uz Pasūtītāja norādīto piegādes adresi.  

2.3.4. Agregāta un aprīkojuma garantijas laikā kā arī pēc tā tiks nodrošinātas servisa 

iespējas piegādes vietā. 

2.3.5. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

2.3.6. pretendents piekrīt iepirkuma rezultātu saņemšanai pa faksu un pa pastu VAI 

elektroniski. 

 

 

 

Pretendenta pārstāvja 
vārds, uzvārds, amats: 

 

Paraksts 
 
 

Datums  

 


