LĪGUMS Nr. LPP 2016/88
Liepāja,

2016.gada 3.oktobrī

Liepājas pilsētas pašvaldība, tās administrācijas izpilddirektora Edgara RĀTA personā, kurš rīkojas uz
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Liepājas pilsētas pašvaldības
nolikums pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) un SIA “KONSORTS”, tās valdes locekļa Kaspara
TIMOFEJEVA personā (turpmāk - PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS), abi kopā saukti LĪDZĒJI, pamatojoties
uz iepirkuma “Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana Liepājas pilsētas pašvaldības projektam „Grīzupes
ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā”” (LPP 2016/88)
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅI
1.1. Saskaņā ar Līgumu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM pilnībā
izstrādātu Izmaksu un ieguvumu analīzi projektam „Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas
robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas
nosacījumiem (turpmāk – DARBS) atbilstoši pielikumā pievienotajai Tehniskajai specifikācijai, kas ir
šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Pēc nepieciešamības PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS sniedz ekspertu konsultācijas projekta
sagatavošanai atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas nosacījumiem.
2. DOKUMENTĒTIE DARBA REZULTĀTI UN DARBA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Dokumentētu DARBA rezultātu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 42
(četrdesmit divu) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas.
2.2. Pēc DARBA pabeigšanas PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumentētu
DARBA rezultātu. Par attiecīgo dokumentu saņemšanu PASŪTĪTĀJA pārstāvis izdara atzīmi uz
iesniegtā dokumenta vai tā pavaddokumentā.
2.3. Ja LĪDZĒJI nevienojas par citu konkrēto dokumentēto DARBA rezultātu nodošanas veidu,
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS tos nosūta PASŪTĪTĀJA pārstāvim pa elektronisko pastu un ierakstītā
vēstulē.
2.4. Atteikuma pieņemt dokumentētu DARBA rezultātu gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir pienākums motivēt
atteikumu ar konkrētiem priekšlikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem un/vai uzlabojumiem,
ievērojot PAKLAPOJUMA SNIEDZĒJA nolīgto DARBA apjomu. PASŪTĪTĀJS nosaka termiņu
papildinājumu un/vai uzlabojumu veikšanai, bet ne īsāku par 5 (piecām) darba dienām.
2.5. PASŪTĪTĀJAM DARBS jāpieņem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, vai jāiesniedz atteikums
pieņemt DARBU 10 (desmit) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas dienas.
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS šajā punktā noteiktajā termiņā nav parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu
un nav iesniedzis PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM atteikumu, LĪDZĒJI vienojas, ka DARBS tiks
uzskatīts par izpildītu atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un pieņemtu no PASŪTĪTĀJA puses.
3. DARBA SAMAKSA
3.1. PAKLAPOJUMA SNIEDZĒJAM maksājamā LĪGUMA summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu
izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanu un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu ir
EUR 4 400.00 (četri tūkstoši četri simti euro, 00 centi ) un PVN 21% EUR 924.00 (deviņi simti
divdesmit četri euro, 00 centi), kopā EUR 5 324.00 (pieci tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro, 00
centi).
3.2. PASŪTĪTĀJS maksā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no
LĪGUMA summas saskaņā ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA rēķinu, 10 (desmit) darba dienu laikā,
skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
3.3. PASŪTĪTĀJS maksā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM starpmaksājumu 70% (septiņdesmit procentu)
apmērā no LĪGUMA summas saskaņā ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA rēķinu, 10 (desmit) darba
dienu laikā, skaitot no dienas, kad PAKALPOJUMA sniedzējs pilnībā pabeidzis un iesniedzis
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3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

PASŪTĪTĀJAM Izmaksu un ieguvumu analīzi projektam „Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas
pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” ES struktūrfondu finansējuma saņemšanai un rēķinu.
PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu 10% (desmit procentu) apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
dienas, kad tiek saņemts lēmums par Projekta apstiprināšanu finansējuma saņemšanai,
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS un PASŪTĪTĀJS ir parakstījuši nodošanas- pieņemšanas aktu, un
PASŪTĪTĀJS ir saņēmis PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA rēķinu.
Ja Projekts netiek apstiprināts tādu objektīvu iemeslu dēļ, kurus PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
nevarēja ietekmēt, PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM galīgo norēķinu
10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad iestājušies apstākļi, kuru dēļ projekta īstenošana nav
iespējama un atbilstoša rēķina saņemšanas.
Visi maksājumi veicami ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA
norādīto bankas kontu.
Par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis pārskaitījumu uz PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJA norādīto bankas kontu.

4. SNIEGTIE PAKALPOJUMI UN ATBILDĪBA
4.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir atbildīgs par rūpīgu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu saskaņā
ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
4.2. Jebkurš no Līdzējiem var organizēt darba sanāksmes. Sanāksmēs piedalās Līdzēju pārstāvji, tās tiek
protokolētas un protokoli glabājas pie PASŪTĪTĀJA. Protokolu kopijas tas izsniedz PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJAM 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Par sanāksmes laiku
un vietu Līdzēji jāinformē vismaz 1 (vienu) nedēļu pirms tās norises.
4.3. Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neievēro LĪGUMĀ noteiktos termiņus, tas maksā līgumsodu 1%
(viena procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās summas (bez PVN) par katru kavējuma dienu.
Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 3.1.punktā minētās LĪGUMA summas
(bez PVN).
4.4. Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM jāmaksā līgumsods, PASŪTĪTĀJS iesniedz attiecīgu rēķinu, kuru
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums apmaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā. Līgumsoda
nomaksa neatbrīvo no LĪGUMA turpmākas pildīšanas. Turpmākie norēķini starp PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJU un PASŪTĪTĀJU tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
5. PASŪTĪTĀJA ATBILDĪBA
5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas pēc PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pamatota pieprasījuma, kā arī pēc saviem
ieskatiem, nodrošināt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU ar visu PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju,
statistikas datiem un dokumentiem, kas nepieciešama LĪGUMA prasību izpildei, kā arī izskatīt
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA iesniegtos materiālus un savlaicīgi sniegt komentārus un ierosinājumus.
5.2. Ja tiek kavēta samaksa par Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 1% (viena procenta)
apmērā no līguma 3.1.punktā minētās summas (bez PVN) par katru samaksas kavējuma dienu.
Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no 3.1.punktā minētās LĪGUMA summas
(bez PVN).
5.3. Ja PASŪTĪTĀJAM jāmaksā līgumsods, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM
attiecīgu rēķinu, kuru PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā.
Līgumsoda nomaksa neatbrīvo no LĪGUMA turpmākas pildīšanas.
6. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. LĪGUMU var izbeigt pirms termiņa, LĪDZĒJIEM par to vienojoties rakstiski.
6.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt LĪGUMU ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU pēc savas iniciatīvas,
brīdinot par to PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU rakstiski vienu mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos
norēķinus, šādos gadījumos:
6.2.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neievēro LĪGUMĀ noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, un
ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
6.2.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nepilda kādas citas LĪGUMĀ noteiktās saistības vai
pienākumus un ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas.
6.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs izbeigt LĪGUMU ar PASŪTĪTĀJU pēc savas iniciatīvas,
2

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

brīdinot par to PASŪTĪTĀJU rakstiski, ja PASŪTĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktajā termiņā nav veicis
LĪGUMĀ noteikto avansa maksājumu.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji
izbeigt LĪGUMU, ja PASŪTĪTĀJS nepilda kādas LĪGUMĀ noteiktās saistības vai pienākumus, un ja
PASŪTĪTĀJS šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA paziņojuma saņemšanas.
Neviens no LĪDZĒJIEM nav atbildīgs par šajā LĪGUMĀ paredzēto pienākumu neizpildi vai
nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) rezultātā.
Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, katrs LĪDZĒJS, cik ātri vien iespējams paziņo par šādu
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un apspriež šī LĪGUMA pārtraukšanas un/ vai izbeigšanas
iespēju, vienojoties par savstarpējiem norēķiniem.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, LĪDZĒJIEM ir tiesības
vienpusēji izbeigt šo LĪGUMU, rakstiski informējot par to otru LĪDZĒJU.
Ja LĪGUMS tiek pārtraukts vai izbeigts ārpus PASŪTĪTĀJA vai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA
kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS saņem samaksu par visu
līdz tam paveikto DARBA daļu, nododot DARBU PASŪTĪTĀJAM esošajā izstrādes pakāpē.

7. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI
7.1. PASŪTĪTĀJS ar šo nosaka PASŪTĪTĀJA pārstāvi, kurš būs pilnvarots PASŪTĪTĀJA vārdā iesniegt
pieprasījumus, pieņemt dokumentētos DARBA rezultātus, veikt citus projekta vadības uzdevumus:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas Projektu
vadītāja Ilze JURKOVSKA, mob.tālr.: XXXXXXX, epasts XXXXXXX.
7.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ar šo nosaka PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pārstāvi, kurš būs
pilnvarots PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vārdā pieprasīt nepieciešamo informāciju pieprasījumus
DARBA sagatavošanai: Igors Voitešonoks, mob.tālr: XXXXXXX, epasts: XXXXXXX.
7.3. LĪDZĒJU pienākums ir rakstveidā informēt otru LĪDZĒJU par jebkurām ar pilnvaroto personu
saistītajām izmaiņām.
7.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina šādu speciālistu dalību LĪGUMA izpildē (saskaņā ar
iepirkuma iesniegto informāciju par personām, kas atbildīgas par Izmaksu un ieguvumu analīzes
izstrādi):
7.4.1. vadošais eksperts Kaspars Timofejevs, tālr.: XXXXXXX, epasts: XXXXXXX;
7.4.2. finanšu eksperts Igors Voitešonoks, tālr.: XXXXXXX, epasts: XXXXXXX;
7.4.3. būvinženieris Zigurds Gutāns, sertifikāta numurs 20-6693.
7.5. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu un
ievērojot Publisko iepirkumu likumu.
7.6. LĪGUMS stājas spēkā, sākot ar dienu, kad to ir parakstījuši abi LĪDZĒJI, un ir spēkā līdz Līdzēji
pilnībā ir izpildījuši šajā LĪGUMĀ paredzētās saistības.
7.7. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS var veikt publikācijas par veicamo DARBU tikai ar PASŪTĪTĀJA
iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
7.8. Jebkuras šī LĪGUMA izmaiņas un/vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski, un tos paraksta Līdzēji.
Visi šī LĪGUMA pielikumi, izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā un tiek uzskatīti par LĪGUMA
neatņemamām sastāvdaļām, sākot ar to parakstīšanas dienu.
7.9. LĪDZĒJI vienojas, ka jebkurš strīds un/vai prasība, kas izriet no šī LĪGUMA, risināms LĪDZĒJU
savstarpējas vienošanās ceļā. Ja vienošanās starp LĪDZĒJIEM netiek panākta, strīds izskatāms Latvijas
Republikas tiesā.
7.10. Šis LĪGUMS noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katram LĪDZĒJAM.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. LĪDZĒJU rekvizīti un paraksti
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Līguma LPP 2016/88 pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana Liepājas pilsētas pašvaldības projektam „Grīzupes ielas
pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā”
1. PAKALPOJUMA PASŪTĪTĀJS UN FINANSĒTĀJS
Pakalpojuma pasūtītājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pakalpojums tiek finansēts no ERAF darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nacionālas nozīmes attīstības
centru integrēšana TEN-T tīklā ".
2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
Liepājas pilsētas pašvaldība izstrādājusi projekta „Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas
robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” būvprojektus:
 “Grīzupes ielas rekonstrukcija posmā no 14.novembra bulvāra līdz pilsētas robežai, Liepājā”;
 “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, Liepājā”.
Projekta īstenošana paredzēta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" ietvaros.
Būvprojektā “Grīzupes ielas rekonstrukcija posmā no 14.novembra bulvāra līdz pilsētas robežai,
Liepājā” paredzēti šādi darbi: ielas ceļa pārbūve, veloceliņu un ietvju izbūve, apgaismojuma balstu
pārcelšana, sūkņu stacijas izbūve, apgaismojuma izbūve, elektro tīklu pārcelšana, lietus kanalizācijas izbūve,
lietusūdens savākšanas grāvju tīrīšana un izbūve, caurteku pārbūve, satiksmes organizācijas izbūve un
videonovērošanas izbūve.
Būvprojektā “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, Liepājā”
paredzēti šadi darbi: ielas ceļa pārbūve, ietvju pārbūve un izbūve, veloceliņa izbūve, apgaismojuma balstu
pārcelšana, vājstrāvas tīklu pārcelšana, ;ūdensvada izbūve krustojumos, pievadu un hidrantu izbūve, lietus
kanalizācijas izbūve, sadzīves kanalizācijas pārbūve, elektrokabeļu balstu demontāža un elektrotīklu izbūve,
dzelzceļa sliežu ceļa posma pārbūve un luksoforu pārcelšana, elektrokabeļu pārcelšana.
3. PAKALPOJUMA PAMATOJUMS
Izmaksu efektivitātes analīzes mērķis ir pamatot investīciju nepieciešamību un efektivitāti, izvērtējot
tehniskos, vides un ekonomiskos aspektus, sagatavot informāciju finanšu organizācijām un pārvaldes
institūcijām finanšu plānu un investīciju shēmu sagatavošanai, un lēmumu pieņemšanai par šī projekta
īstenošanu.
4. PAKALPOJUMA MĒRĶIS
Nodrošināt kvalitatīvu izmaksu ieguvumu analīzes izstrādi Liepājas pilsētas pašvaldības projekta
„Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” īstenošanai
saskaņā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nacionālas
nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" nosacījumiem un noteiktajām prasībām:
4.1. Eiropas Komisijas 2014.gada vadlīnijās Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai 2014.2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas investīciju projektiem.
4.2. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17.decembra regulā Nr.1303/2013, ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK)
Nr.1083/2006.
4.3. Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 1.pielikuma 4.pielikumā „Projekta
izmaksu efektivitātes novērtēšana”.
4.4. Rokasgrāmatā „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool
for Cohesion Policy 2014-2020”.
4

5. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
Pretendents sagatavoto Izmaksu un ieguvumu analīzi un projekta pieteikuma veidlapu izstrādā 42
(četrdesmit divu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
6. VEICAMIE UZDEVUMI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
6.1. Apsekot objektu dabā, veicot fotofiksāciju.
6.2. Piedalīties klātienes sanāksmēs ar Pasūtītāju – konsultējot Pasūtītāju un sniedzot rakstiskas un
mutiskas rekomendācijas pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
6.3. Veikt:
6.3.1. projekta ieviešanas alternatīvu analīzi. Labākās alternatīvas izvēle, izmantojot daudzkritēriju
analīzi un novērtējot katras alternatīvas investīciju un darbības izmaksas, ka arī ietekmi uz
pašvaldības budžetu;
6.3.2. projekta finanšu analīzi, ietverot projekta galveno elementu un parametru aprēķinus, finanšu
darbības rādītāju aprēķinus, projekta ilgtspējas un plānoto ieņēmumu analīzi;
6.3.3. projekta sociālekonomisko analīzi, ietverot sociālekonomisko kvantitatīvo un kvalitatīvo
ieguvumu aprēķinus un sociālekonomiskās ietekmes rādītāju aprēķinus;
6.3.4. projekta risku un jūtīguma analīzi, ietverot mainīgo rādītāju identificēšanu, jūtīguma pārbaudi,
scenāriju analīzi un risku analīzi;
6.3.5. Darbību un izmaksu attiecināmību.
6.3.6. Projekta budžeta un finansēšanas plāna sastādīšanu.
6.4. Novērtēt projekta atbilstību, efektivitāti, ietekmi un ilgtspēju.
6.5. Aprēķini jāveic atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 noteiktajām
makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskajām vērtībām.
6.6. Izmaksu un ieguvumu analīzi jāveic tādā detalizācijas pakāpē, lai, balstoties uz aprēķiniem uz izmaksu
ieguvumu analīzes ziņojumu, būtu iespējams viennozīmīgi un detalizēti aizpildīt projekta iesnieguma
veidlapu atbilstoši saistošai metodikai.
6.7. Darbs iesniedzams elektroniskā formātā, aprēķinu fails *.xls vai *.xlsx formātā un izmaksu un
ieguvumu analīzes fails *.doc vai *.docx un *.pdf formātā, projekta iesniegumu veidlapa un papīra
formātā izmaksu ieguvuma analīzes ziņojums 2 eksemplāros.
6.8. Visām Izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļām jābūt izstrādātām pielietojot integrēto pieeju un
ievērojot:
6.8.1. Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam STRATĒĢISKO DAĻU un tās
pielikumus.
6.8.2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" prasībām.
6.8.3. Eiropas Komisijas 2014.gada vadlīnijas Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai 2014.2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas investīciju projektiem.
6.8.4. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17.decembra regulu Nr.1303/2013, ar ko
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006.
6.8.5. makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes Eiropas Savienības fondu projektiem, kas
noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 1.pielikuma
4.pielikumā „Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”.
6.8.6. Rokasgrāmatu „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal
tool for Cohesion Policy 2014-2020”.
7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
7.1. Finanšu piedāvājums jāsniedz, norādot pakalpojumu cenu atsevišķi izmaksu ieguvumu analīzes
izstrādei un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.
7.2. Maksāšanas noteikumi 20% avanss, 70% pēc darbu izpildes un 10% pēc projekta apstiprināšanas.
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8. PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Projekta pieteikuma veidlapa jāizstrādā pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada
plānošanas periodā”.

6

