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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiľas
kārtība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaļā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saņemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

3.

Iepirkuma
priekšmets

Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana
2014./15. gada ziemas periodā
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22)
CVP kods- 90620000-9
Iepirkums paredz:
Pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(Pielikums Nr. 1)
 iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, kas tiks vērtētas atsevišķi;
 Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai abām daļām.
 iesniedzot piedāvājumus par konkrēto daļu/daļām, Pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par visām pozīcijām, kuras norādītas attiecīgās daļas tehniskajā
specifikācijā;
 vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu un tehnisko piedāvājumu
varianti;

4.

Līguma izpildes
laiks un vieta

Apes novada Apes pilsēta, Apes pagasts
Līguma termiņš – 2015. gada 30. aprīlis

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiľš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski
paziņo Pasūtītājam.

6.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2014.gada 15. decembrim plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi
vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
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Prasības

7.

Prasības
pretendentam
un
iesniedzamie
dokumenti

7.1.Pretendentam jānodrošina, ka
sniega tīrīšanas darbu faktiskajam
veicējam (ja Pretendents pats veiks
darbus vai darbiniekam, kurš veiks
darbus) ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai

darbam ar traktortehniku un vismaz
vienas sezonas pieredzei sniega
tīrīšanai no ielām/ceļiem pēdējo 3 (trīs)
gadu laikā.
7.2.Pretendentam jābūt pietiekamam
tehniskajam nodrošinājumam līguma
izpildei ne zemākam par Tehniskajā
specifikācijā noteiktajām minimālajām
prasībām

Iesniedzamie dokumenti
1. Faktiskā darba izpildītāja
(traktortehnikas vadītāja) vadītāja
apliecības kopija (tiesības).

2. Faktiskā darba izpildītāja
(traktortehnikas vadītāja) sniegto
pakalpojumu saraksts vismaz vienas
sezonas sniega tīrīšanā no ceļiem un
pilsētas ielām pēdējo trīs gadu laikā.
(Pielikums Nr. 4 )
Darbu izpildei nepieciešamās tehnikas
piedāvājums.
Tehnika ir Pretendenta īpašumā vai ir
līgums par tās izmantošanu, kas
noslēgts ne vēlāk kā piedāvājuma
iesniegšanas dienā.
Jāiesniedz traktortehnikas tehniskās
pases kopija vai līguma kopija par
traktortehnikas izmantošanu.
(Pielikums Nr. 5 )

7.3.Pretendents ir fiziska vai juridiska
persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā.

Norādīts
iepirkuma
pieteikuma
veidlapā (informācijā par pretendentu)
(Ietverts Pielikumā Nr.2 )

7.4. Ja Pretendents ir personu
apvienība, tās dalībnieki slēdz
savstarpēju līgumu, ietverot
informāciju par personu, kas pārstāv
apvienību iepirkuma procesā un par
katra dalībnieka līdzdalības apjomu
iepirkuma līguma izpildē.

Noslēgtā Līguma kopija (ja attiecas)

7.5. Uz Pretendentu neattiecas Publisko Iepirkumu komisija pārbauda Ministru
iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā kabineta noteiktajā informācijas
daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:
sistēmā.
1) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokļu
parādu
,t.sk.
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligāto
iemaksu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
euro.

Ja pieejamās datu bāzēs nebūs
iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad
Pasūtītājs, kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt
Pretendentam, kuram būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības, desmit
darbadienu laikā iesniegt izziņas,
2) Pretendentam nav pasludināts atļaujas vai apliecības (oriģināli vai to
maksātnespējas
process
(izņemot apliecinātas kopijas).
gadījumu, kad maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga
veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka
iespējamā
bankrota
novēršanu
un
maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta
tās saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts.
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7.6. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents ir
reģistrēts Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā komercdarbības reģistrā
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām.

Ja Pretendents reģistrēts ārzemes, tam
jāiesniedz Reģistrācijas apliecības vai
komersanta reģistrācijas apliecības
apliecinātu kopiju (juridiskām
personām un individuālajam
komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis
LR Uzņēmumu reģistra līdzvērtīga
iestāde citā valstī, kur Pretendents
reģistrēts, un kas apliecina, ka
Pretendents ir reģistrēts likumā
noteiktajā kārtībā (ja Pretendents ir
juridiska persona).

7.7. Pretendents nodrošina pasūtītājam
iespēju norēķināties pēcapmaksā ar
bezskaidras naudas norēķinu (ar

Norādīts
iepirkuma
pieteikuma
veidlapā 10. punktā.
(ietverts Pielikumā Nr. 2 )

pārskaitījumu).

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

7.8. Aizpildīts finanšu piedāvājums

Pielikums Nr. 3

7.9. Apakšuzņēmēju un tam nododamo
darbu saraksts

Pielikums Nr. 6

7.10. Ja Pretendents ir fiziska persona
un būs ieguvis līguma slēgšanas
tiesības, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreģistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējam.

Komisija to pārbaudīs VID pieejamajā
publiskajā datu bāzē

7.11. Ja piedāvājumu paraksta
pilnvarota persona

Pilnvara (ja attiecas)

Ja VID publiskajā datu bāzē nebūs
iespējams iegūt šo informāciju,
Pretendentam likumā noteiktajā kārtībā
tiks pieprasīts iesniegt nodokļa
maksātāja reģistrācijas apliecības
kopiju, uzrādot oriģinālu.

Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu piedāvājuma
variantu par vienu vai abām daļām.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī –
„ORIĢINĀLS „
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir jānoformē atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt
sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai citā iepakojumā.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu
uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2014. gada 15. decembrim plkst. 14.00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.

4

Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai
citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno
Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājuma noformēšana:
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.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai

(Pielikums Nr.1 )

Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.
9.

Piedāvājuma
cena

10. Piedāvājumu
atvēršana

Cenā jāietver visas ar iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanu paredzētās
izmaksas, kā arī nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši Pretendentam,
izņemot 21% PVN.
Paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršana 2014. gada 15. decembrī plkst.14 00
Apes novada domē 1. stāva zālē.
Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
11.1 Piedāvājumu atbilstību:

11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

11.1.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību
Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma
prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt
iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
11.1.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā
pieprasītos dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem
nav iesniegts vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija
turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
11.1.3. Pretendentu kvalifikācijas un profesionālo spēju pārbaudi
7.1. punktā noteiktajām prasībām.
Ja neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

11.2. Tehnisko piedāvājumu
11.2.1. Komisija pārbauda Pretendenta iesniegto informāciju par tehniskā
nodrošinājuma atbilstību Nolikuma 7.2. punkta prasībām.
Ja neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājums tālāk netiek izskatīts

11.3. Finanšu piedāvājumu
11.3.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav matemātiskās kļūdas. Ja
tās tiek konstatētas, komisija labo kļūdas un informē Pretendentu par kļūdu
labojumu un piedāvājuma summu. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem
vērā labojumus.
11.3.2. Komisija vērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja tas tiek
uzskatīts par nepamatoti lētu, komisija prasa rakstisku paskaidrojumu
Pretendentam par piedāvāto cenu un izvērstu tāmi, kas paskaidro cenas
veidošanos. Komisija vērtē iesniegto tāmi un vajadzības gadījumā pieaicina
neatkarīgu ekspertu.
Ja tiek konstatēta nepamatoti lēta piedāvājuma cena, Pretendents tiek izslēgts
no iepirkuma.

11.4. Par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta piedāvājumu ar piedāvāto
zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kas nav
nepamatoti lēts.
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11.5. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību PIL 82 panta 5. daļā
noteiktajām prasībām, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
11.6. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budţetā ir paredzēti pietiekami
līdzekļi izvēlētā Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību
ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budţetā
paredzētos līdzekļus, komisija par to informē novada domes vadību un tiek
pieņemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.
11.7. Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona,
tam līdz līguma slēgšanas brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziņojumā par
līguma slēgšanu, ir jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.
11.8. Ja netiks izpildīta 11.7. punktā minētā prasība, līguma tiesības tiks
piešķirtas nākamajam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.
11.9. Ja būs iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādu cenu, un tiem būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija organizēs izlozi starp
Pretendentiem un izlozes rezultātā noskaidros Pretendentu, kuru uzaicinās slēgt
līgumu.

12.1.Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
12. Iepirkumu
komisijas tiesības nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
un pienākumi
salīdzināšanai.
12.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām.
12.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.
12.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
12.6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
12.7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
12.8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
12.9. Pārbaudīt Pretendenta pieredzi, pieprasīt atsauksmes no Pretendenta
norādītajiem pasūtītājiem pēdējo trīs gadu laikā par faktiski veiktajiem sniega
tīrīšanas darbiem.
13. Pretendenta
tiesības un
pienākumi

13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
13.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
13.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un
LR normatīvo aktu prasībām.
13.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem un papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu izvērtēšanai.
13.5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
13.6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
13.7. Pretendentam, kas ir fiziska persona, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, ja tas būs ieguvis līguma
slēgšanas tiesības.
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14. Līguma slēgšana

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
Līgums tiks slēgts, pamatojoties uz pielikumā pievienoto līguma projektu.
Līguma projektā paredzētie nosacījumi netiks grozīti vai laboti.

15. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Sniegto pakalpojumu saraksts
Pielikums Nr. 5 – Tehnikas (tehniskais) piedāvājums
Pielikums Nr. 6– Informācija par apakšuzņēmējiem
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana
2014/15. gada ziemas periodā”
I VEICAMO DARBU SASKAĽOŠANA AR PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGO
PERSONU
Teritorija
Apes pilsēta un
Apes pagasts

Atbildīgā persona
Edīte Meistere

Telefons
28369535

e-pasts
edite.meistere@ape.lv

II PRASĪBAS IZPILDĀMAJAM DARBAM
1. PRETENDENTA UZDEVUMS ir nodrošināt sniega tīrīšanu no Apes novada pašvaldībai
piederošajiem ceļiem un laukumiem, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā zemāk norādītajiem
ceļu/ielu maršrutiem un laukumu atrašanās vietas adresēm.
2. Pretendentam visā līguma izpildes periodā jānodrošina iztīrītas autoceļu brauktuves platumā:
 vismaz 5 m Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijas ceļiem
Vietās, kurās nav iespējams šo platumu nodrošināt, veidojamas „kabatas” ne retāk kā ik pēc 500 m,
konkrēto vietu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
3. Sniega tīrīšanu veic pārvietojot sniegu slīpi pret ceļa asi. Sniegs jāpārvieto ne tuvāk kā 1 m
attālumā no ceļa šķautnes. Ja konkrētie laika apstākļi neļauj pārvietot tālāk par 1 m no ceļa
šķautnes, no sastumtā sniega veidojams iespējami augstāks valnis.
4. Attīrot autoceļus nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu
braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos)
5.

Jāveic tīrāmajam autoceļam pieguļošo iebrauktuvju un izbrauktuvju attīrīšana no sniega vaļņa.

6. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
7. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošā irdenā sniega vai ledus kārta nebūtu
biezāka par 4 cm.
8. Pasūtītājam ir tiesības norādīt sniega vaļņa stumšanas virzienu.
9. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic darbs tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, bojātas
automašīnas, ceļa segums un segumā esošās kontrolakas, ceļa aprīkojums, ceļa tuvumā esošās
būves, komunikāciju aku vāki, ugunsdzēsības hidranti. Virszemes hidrantu atrašanos vietu
Pasūtītājs marķē, ja tas kļūst neredzams sniega dēļ.
10. Pretendentam sniega tīrīšanas darbu uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 1 stundas laikā no Apes
pilsētas un Apes pagasta pārvaldes atbildīgās personas telefoniska rīkojuma. Ceļiem jābūt
iztīrītiem ne vēlāk kā 6 stundu laikā.
11. Gadījumos, kad jātīra sniega sanesumi atsevišķos ceļa/ielu posmos, Pretendenta darba apmaksa
tiek noteikta par stundu darbu, tajā skaitā ierēķinot pārbraucienu.
III UZMĒRĪJUMI UN KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS

1.

Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē visā autoceļa un ielas garumā, un laukumu platībā,
neatbilstības gadījumā pretendents veic pasākumus prasību nodrošināšanai.

IV IEKĀRTAS
Sniega attīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzēto aprīkojumu.
Iekārtas darba veikšanai paredzamie parametri, kas nav mazāki par:
Modelis
Jauda

Tehniskās prasības
riteņtraktors
ne zemāka par 80 Zs
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Aprīkojuma darba platums
Pārbraucienu ātrums

Ne mazāks par 2.5m !
ne mazāks kā 20 km/h

Prasības veicamajam darbam
1. Jāspēj notīrīt līdz 50cm bieza sniega kārta no ceļa klātnes un sniega sanesumu līdz 1m
biezumam
2. Jāspēj nostumt sasalušu sniega vaļņus no ceļmalām
3. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu
braucamās daļas (krustojumi, pieslēgumi, nobrauktuves).

V IEPIRKUMA DAĻAS

1. daļa –

Pašvaldības autoceļu uzturēšana Apes pagasta teritorijā
2014/15. gada ziemas periodā

Ceļu saraksts

N.p.k.

Ceļa nosaukums

Uztur.klase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ape – Kalpaki – Silmaļi - Melnupes
Sapnīši - Graudi
Lipski – Jaunlāči - Eglītes
Ape – Skripji – Dārziņi - Peļļi
Ķekši - Ķipari – Ţagatas – Purveiti
Grūbe – Silamiķītes
Jaši – Baloţi – Vārpas
Skripji – Avotiņi
Andrīši – Vešķi
Grūbe – Jaunazuši
Silmaļi – Mālsalas – Liepiņas – Medņukalni
Ape- Priedītes – Priedulēni
Dārziņi – Purakalni – Ķekši
Ķipari – Klinci – Kalnāji
Vīksnes – Korintes – Grietiņas
Skripji – Pauļi
Kopā :

C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2. daļa –

Garums
(km)
13,41
3,10
8,20
12,44
3,60
2,70
1,95
3,14
6,28
3,30
5,50
2,30
4,07
3,00
2,80
2,05
77,84

Pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā
2014/15. gada ziemas periodā

Ielu saraksts
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ielas nosaukums

Aptiekas iela
Avotu iela
Brīvības iela
Darba iela
Dārza iela
E. Zālītes iela
Ganību iela
Jāņa iela
Jaunā iela
Kalna iela
Klusā iela
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Uztur.
klase

Garums
km

C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
C

0,170
0,820
0,470
0,170
0,430
0,250
1,370
0,440
0,460
0,600
0,380

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Krasta iela
Meţa iela
Oškalna iela
Paleju iela
Parka iela
Pasta iela
Prieţu iela
Rīgas iela
Robeţu iela
Rūpniecības iela
Smilšu iela
Stacijas iela
Tilta iela
Tirgus iela
Upes iela
Vaidavas iela
Valkas iela
Ziedu iela
Saimniecības iela (Smilšu)
Saimniecības iela (Oškalnu)
Saimniecības iela (Brīvības)
Lauku iela
Cepļa iela

D
D
C
D
B
B
C
D
C
B
C
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
KOPĀ

N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laukumu saraksts
Laukuma atrašanās vieta
Auto stāvlaukums Stacijas iela (autoosta)
Auto stāvlaukums Dzirnavu iela (pie Unibodes)
Auto stāvlaukums Skolas iela(pie tautas nama)
Auto stāvlaukums Avotu iela (pie bērnudārza)
Auto stāvlaukums Tilta iela( pie vidusskolas)
Auto stāvlaukums Stacijas un Skolas iela(pie TOPA
veikala)
Auto stāvlaukums Stacijas iela (pie Elvi veikala)
Auto stāvlaukums Dzirnavu iela (kom.nod.pagalms)
Kopā:
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0,200
1,760
0,300
0,980
0,610
2,070
0,180
1,300
0,290
0,500
0,320
1,320
0,230
0,670
0,720
0,480
0,200
0,210
0,230
0,400
0,160
0,200
0,360
19.250

Laukuma
mērvienība
kvadrātmetri
750
900
900
250
150
120
75
100
450
3695

Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15. gada
ziemas periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22)
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds, ja iesniedz fiziska persona)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs
Personas kods, ja iesniedz fiziska persona
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, t.sk. ar Līguma projektu, piekrītam piedalīties
iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un saprotami. Mēs saprotam,
ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus
piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma slēgšanas brīdim.
Mēs apliecinām , ka
1) 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 līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
3) Pretendents ir:
a) juridiska persona un reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai
b) fiziska persona, kura apņemas līguma tiesību iegūšanas brīdī
reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs
……………………………
/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/
1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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4) Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam „Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana
2014/15. gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22
5) Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem tā noteikumiem, tajā skaitā
pasūtījuma iegūšanas gadījumā slēgt Līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotai formai;
6) Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju –
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
7) Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar
cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas
izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
8) Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums Nolikumā noteikto darbu kvalitatīvai izpildei;
9) Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
10) Piekrītam norēķiniem pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu).

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM

„Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15. gada
ziemas periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22)
1. Mēs piedāvājam pakalpojuma cenu par ceļiem/ielām par katru km norādītajam ceļa/ielas
platumam:
 vismaz 5 m Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijas ceļiem
2. Vienības cenā ietvertas visas nodevas, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un saprātīgi
paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas Nolikumā un tehniskajā specifikācijā definētā darba
kvalitatīvai izpildei.
3. Veicot darbus, nodrošināsim visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
4. Apliecinām, ka visi izdevumi ierēķināti piedāvātajā vienības cenā.

N.p.k.

1. daļa - Pašvaldības autoceļu uzturēšana Apes pagasta teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā

Ceļa nosaukums

Uztur.
klase

Garums
(km)

Cena
1 km/euro
bez PVN

Tabula Nr. 1 „Ceļi”
Cena kopā
bez PVN
(euro)
(4 x 5)

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2

Ape – Kalpaki – Silmaļi - Melnupes
Sapnīši - Graudi
Lipski – Jaunlāči - Eglītes
Ape – Skripji – Dārziņi - Peļļi
Ķekši - Ķipari – Ţagatas – Purveiti
Grūbe – Silamiķītes
Jaši – Baloţi – Vārpas
Skripji – Avotiņi
Andrīši – Vešķi
Grūbe – Jaunazuši
Silmaļi – Mālsalas – Liepiņas –
Medņukalni
Ape- Priedītes – Priedulēni
Dārziņi – Purakalni – Ķekši
Ķipari – Klinci – Kalnāji
Vīksnes – Korintes – Grietiņas
Skripji – Pauļi

3

4

C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D

13,41
3,10
8,20
12,44
3,60
2,70
1,95
3,14
6,28
3,30
5,50

D
D
D
D
D

2,30
4,07
3,00
2,80
2,05
77,84

5

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN *
(summa no tabulas Nr. 1 „Ceļi”)

PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

*vērtējamā cena
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6

Gadījumos, kad tiks tīrīti sniega sanesumi atsevišķos ceļa posmos, mūsu piedāvātā cena par vienu
darba stundu, tajā skaitā ierēķinot pārbraucienu ir - …..euro (…..summa vārdiem…..)
Apliecinām, ka piedāvātās summas ietver visas izmaksas un ir adekvātas, lai veiktu darbus atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

N.p.k.

2. daļa –

Pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā
2014/15. gada ziemas periodā
Tabula Nr. 2 „Ielas”

Ielas nosaukums

Uztur.
klase

Garums
km

Cena
1 km/euro
bez PVN

Cena kopā
bez PVN
(euro)
(4 x 5)

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2

Aptiekas iela
Avotu iela
Brīvības iela
Darba iela
Dārza iela
E. Zālītes iela
Ganību iela
Jāņa iela
Jaunā iela
Kalna iela
Klusā iela
Krasta iela
Meţa iela
Oškalna iela
Paleju iela
Parka iela
Pasta iela
Prieţu iela
Rīgas iela
Robeţu iela
Rūpniecības iela
Smilšu iela
Stacijas iela
Tilta iela
Tirgus iela
Upes iela
Vaidavas iela
Valkas iela
Ziedu iela
Saimniecības iela (Smilšu)
Saimniecības iela (Oškalnu)

3

4

C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
C
D
D
C
D
B
B
C
D
C
B
C
B
B
B
C
C
C
C
C
C

0,170
0,820
0,470
0,170
0,430
0,250
1,370
0,440
0,460
0,600
0,380
0,200
1,760
0,300
0,980
0,610
2,070
0,180
1,300
0,290
0,500
0,320
1,320
0,230
0,670
0,720
0,480
0,200
0,210
0,230
0,400
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5

6

32.
33.
34.

Saimniecības iela (Brīvības)
Lauku iela
Cepļa iela

0,160
0,200
0,360
19,250

C
C
C

Laukuma
mērvienība
kvadrātmetri

KOPĀ

N.p.k.

Laukuma atrašanās vieta

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

3

Auto stāvlaukums Stacijas iela (autoosta)
Auto stāvlaukums Dzirnavu iela (pie Unibodes)
Auto stāvlaukums Skolas iela(pie tautas nama)
Auto stāvlaukums Avotu iela (pie bērnudārza)
Auto stāvlaukums Tilta iela( pie vidusskolas)
Auto stāvlaukums Stacijas un Skolas iela (pie TOPA
veikala)
Auto stāvlaukums Stacijas iela (pie Elvi veikala)
Auto stāvlaukums Dzirnavu iela (kom.nod.pagalms)

Tabula Nr. 3 „Laukumi”
Cena
Cena kopā
1 kvm
bez PVN
(euro)
/euro
bez PVN
(3 x 4)
4

5

750
900
900
250
150
120
75
100
450
3695
KOPĀ

Kopējā piedāvājuma summa ielu un laukumu uzturēšanai bez PVN *
(summa no tabulas Nr. 2 „Ielas”+ summa no tabulas Nr.3 „Laukumi”)

PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

*vērtējamā cena
Gadījumos, kad tiks tīrīti sniega sanesumi atsevišķos ceļa/ielu posmos, mūsu piedāvātā cena par
vienu darba stundu, tajā skaitā ierēķinot pārbraucienu ir - …..euro (…..summa vārdiem…..)
Apliecinām, ka piedāvātās summas ietver visas izmaksas un ir adekvātas, lai veiktu darbus atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22

SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS VISMAZ VIENAS SEZONAS SNIEGA
TĪRĪŠANĀ NO CEĻIEM/IELĀM PĒDĒJO TRĪS GADU LAIKĀ

Pasūtītājs

Tīrāmo
Darbu
ielu /ceļu izpildes
kopējais
gads
garums
(km)

Nr.

Nosaukums

Telefons / e-pasts

Norādīt statusu
/tiešais līguma slēdzējs/
/algots darbinieks uzņēmumā/
/ģimenes uzņēmuma dalībnieks/
/cits (nosaukt)/

1.
…
…

Vajadzības gadījumā var pievienot tabulai rindas

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22

DARBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMĀS TEHNIKAS PIEDĀVĀJUMS
„Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15. gada
ziemas periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22)
Pasūtītāja minimālās prasības
Modelis
Jauda
Aprīkojuma darba platums
Pārbraucienu ātrums

riteņtraktors
ne zemāka par 80 Zs
ne mazāks par 2.5m
ne mazāks kā 20 km/h

Prasības veicamajam darbam
1. Jāspēj notīrīt līdz 50cm bieza sniega kārta no ceļa klātnes un
sniega sanesumu līdz 1m biezumam
2. Jāspēj nostumt sasalušu sniega vaļņus no ceļmalām
3. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa
veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi,
pieslēgumi, nobrauktuves).
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Pretendenta piedāvājums

Iesniegta traktora tehniskās pases kopija
Iesniegta līguma kopija par traktortehnikas izmantošanu
Iesniegto atzīmēt ar „jā”

Ar šo apliecinām, ka nepieciešamā traktortehnika un aprīkojums darba savlaicīgai un kvalitatīvai
izpildei ir manā/mūsu rīcībā.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22

INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZĽĒMEJU(IEM)
(ja attiecas)
Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daļas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

Apakšuzľēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daļu apraksts

1.
……

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr……
Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014./15. gada
ziemas periodā
Apē,

2014. gada ……

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872 Apē, Stacijas ielā 2, tās izpilddirektora
Viestura DANDENA personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes
Nolikumu, turpmāk līguma tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un
…….., reģistrācijas Nr.………, tās ……………personā, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no
otras puses, abi kopā saukti PUSES, balstoties uz 2014.gada …. iepirkuma „Apes pilsētas un Apes
pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22) bez maldiem, viltus vai spaidiem, ievērojot savstarpējos
solījumus un saistības, noslēdz šo līgumu par sekojošo :
1.

LĪGUMA JĒDZIENI
1.1. Apes pilsētas ielu attīrīšana no sniega ietver:
1.1.1. brauktuves attīrīšanu no sniega;
1.1.2. krustojumu un nobrauktuvju attīrīšanu no sniega;
1.1.3. ielu kopgarums ir 19,250 km;
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1.2. Laukumu tīrīšana no sniega 3695 kvadrātmetri, pēc PASŪTĪTĀJA norīkojuma;
1.3. Lauku ceļi Apes pagasta teritorijā ietver:
1.3.1. brauktuves attīrīšanu no sniega;
1.3.2. krustojumu un nobrauktuvju attīrīšanu no sniega;
1.3.3. tīrāmo lauku ceļu kopgarums ir 77,84 km.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar savā rīcībā esošo darbaspēku un sev
īpašumā / līgumisko saistību rezultātā esošo tehniku veikt pašvaldības ceļu/ielu/laukumu
uzturēšanu (tālāk līguma tekstā – darbs) laika periodā no 2014.gada ….. līdz 2015.gada
30.aprīlim saskaņā ar iesniegto piedāvājumu - pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”
2.2. Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar piedāvājumu (pielikums Nr. 1 „Pretendenta
piedāvājums”) ir: (……saskaņā ar piedāvājumu nosauc iepirkuma daļas ….)
2.3. IZPILDĪTĀJAM visā līguma izpildes periodā jānodrošina iztīrītas autoceļu brauktuves
platumā vismaz 5 m Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijas ceļiem. Vietās, kurās nav
iespējams šo platumu nodrošināt, veidojamas „kabatas” ne retāk kā ik pēc 500 m, konkrēto
vietu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
2.4. Sniega tīrīšanu veic, pārvietojot sniegu slīpi pret ceļa asi. Sniegs jāpārvieto ne tuvāk kā 1 m
attālumā no ceļa šķautnes. Ja konkrētie laika apstākļi neļauj pārvietot tālāk par 1 m no ceļa
šķautnes, no sastumtā sniega veidojams iespējami augstāks valnis.
2.5. Attīrot autoceļus nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu
braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos)
2.6. Jāveic tīrāmajam autoceļam pieguļošo iebrauktuvju un izbrauktuvju attīrīšana no sniega
vaļņa.
2.7. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
2.8. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošā irdenā sniega vai ledus kārta
nebūtu biezāka par 4 cm.
2.9. Pasūtītājam ir tiesības norādīt sniega vaļņa stumšanas virzienu.
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Uzsākt darbu pēc PASŪTĪTĀJA telefoniska rīkojuma, veikt darbu atkarībā no
meteoroloģiskajiem apstākļiem, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
3.2. Sniega tīrīšanas darbu uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no
PASŪTĪTĀJA pārstāvētās atbildīgās personas telefoniska rīkojuma. Ceļiem jābūt iztīrītiem
ne vēlāk kā 6 (sešu)stundu laikā.
3.3. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par šajā līgumā paredzēto darbu izpildi.
3.4. Ārkārtēju laika apstākļu gadījumā darbu veikt saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
3.5. Pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvi, 5 (piecu) dienu laikā sastādīt aktu par iepriekšējā mēnesī
izpildīto darba apjomu, kurā ir norādīti dati saskaņā ar pielikumu Nr. 2 „Pieņemšanasnodošanas akts par veikto darbu apjomu” un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM reizē ar rēķiņu.
3.6. IZPILDĪTĀJS garantē izpildāmā darba kvalitāti atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu
prasībām un PASŪTĪTĀJA prasībām.
3.7. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic darbs tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, bojātas
automašīnas, ceļa segums un segumā esošās kontrolakas, ceļa aprīkojums, ceļa tuvumā esošās
būves, komunikāciju aku vāki, ugunsdzēsības hidranti.
3.5. Nodrošināt izpildītā darba kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 09.03.2010. Noteikumiem
Nr.224 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli’.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Parakstīt aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu 5 (piecu) dienu laikā no tā
iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM;
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4.2. Apmaksāt IZPILDĪTĀJAM darbu atbilstoši šā līguma 5.punktā noteiktajai kārtībai;
4.3. Par nekvalitatīvi veiktu darbu PUSES sastāda aktu par konstatēto darbu neatbilstību līguma
noteiktās kvalitātes nosacījumiem un PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt šā darba
kvalitatīvu veikšanu bez papildus samaksas.
4.4. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba
uzdevumu, apjomu noteikšanu un to izpildes kontroli ir : Komunālās nodaļas vadītāja
Edīte Meistere, tālr.+3712869535, e-pasts: edite.meistere@ape.lv.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. IZPILDĪTĀJS rēķinu par Darba veikšanu iesniedz, pamatojoties uz darbu pieņemšanasnodošanas aktiem/aktu vienu reizi mēnesī.
5.2. PASŪTĪTĀJS maksu par Darba veikšanu pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 10
(desmit) dienas pēc piestādītā darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/aktu un rēķina.
5.3. Pusēm savstarpēji vienojoties, ir iespējama cita norēķinu kārtība vai termiņi.
5.4. Darba samaksa par vienu vienību tiek noteikta, pamatojoties uz iesniegtajā piedāvājumā
norādītajām vienības cenām (pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”)
5.5. Gadījumos, kad jātīra sniega sanesumi atsevišķos ceļa/ielu posmos, Pretendenta darba
apmaksa tiek noteikta par stundu darbu, tajā skaitā ierēķinot pārbraucienu- saskaņā ar
iesniegto piedāvājumu (pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”).
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIĽŠ, SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA, LĪGUMA
GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums tiek noslēgts uz termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.
6.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīţa un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
6.3. Visus šā Līguma grozījumus un papildinājumus Puses sastāda rakstiski, kas tiek pievienoti
šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
6.4. Katra no Pusēm ir tiesīga izbeigt līgumu pirms termiņa, ja ir iestājies kāds no šajā punktā
noteiktajiem apstākļiem, brīdinot otru pusi vienu mēnesi iepriekš:
6.4.1. ja kādai no pusēm iestājusies maksātnespēja;
6.4.2. ja otra puse nepilda šā līguma nosacījumus (līgumu kopumā vai kādu tā punktu);
6.4.3. ja Pusēm viena mēneša laikā nav iespējams vienoties par līgumsaistību apmēru,
izpildes kvalitāti, atbildības robeţām vai līguma grozījumiem;
6.4.4. ja kāda no Pusēm objektīvu apstākļu pēc nevar turpmāk nodrošināt šī līguma izpildi.
6.5. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, brīdinot otru pusi vienu mēnesi iepriekš LR
likumdošanā noteiktajos gadījumos, kā arī bez iepriekšējās brīdināšanas, ja LR likumdošana
nepieļauj turpmāku šāda līguma pastāvēšanu.
6.7. Visas domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad tiesā Latvijas
Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.8. Šā Līguma izpildes gaitā, Pusēm ir saistoši Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā
iepirkums „Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana
2014./15. gada ziemas periodā” nolikums un izvēlētā Pretendenta piedāvājumā minētie
noteikumi un apsolījumi, un to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai.
7. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

7.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un šā līguma noteiktajā kārtībā.
7.2. IZPILDĪTĀJS apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma
gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.
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7.3. PASŪTĪTĀJS piemēro līgumsodu IZPILDĪTĀJAM:
7.3.1. EUR 50,00 (piecdesmit euro) apmērā par katra konkrētā darba uzsākšanas
nokavējumu.
7.3.2. EUR 100 (viens simts euro) par katra konkrētā darba veikšanas nokavējumu.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tās saturu un piekrīt visiem
tā punktiem, ko apliecina, parakstot Līgumu.
8.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz …(…..) lapaspusēm un Līguma pielikumiem uz …
(…) lapaspusēm. Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Visiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.3. Līgumam pievienots 2 pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
8.3.1. Pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”;
8.3.2. Pielikums Nr. 2 „Pieņemšanas-nodošanas akts par veikto darbu apjomu”.
9. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Apes novada dome, Reģ. Nr.90000035872
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Tālr:64307220, fax 64307220
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
Konts: LV21HABA0551025833552
___________________

_______________V.Dandens

Līguma parakstīšanas datums:

Līguma parakstīšanas datums:

Pielikums Nr. 1 pie līguma …….
Pretendenta piedāvājums
………………(Pievienots Pretendenta piedāvājums līguma slēgšanas brīdī….)…………
…………………………………………………………………………….
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Pielikums Nr. 2 pie līguma ……
Pieľemšanas-nodošanas akts Nr……….
par veikto darbu (sniega tīrīšanu) apjomu……...mēnesī
Akta sastādīšanas datums………

Daudzums

Datums

Mērvienība

Nr.

Ceļa/ielas nosaukums
----------------------------------------------Ceļa/ielas posma nosaukums
(sanesumu tīrīšana)
----------------------------------------------Laukuma nosaukums

Izpildītājs:…………………….
(km; h; kvm)

Pasūtītājs: Apes novada dome

Cena par
vienību bez
PVN

Summa kopā
bez PVN

(saskaņā ar
piedāvājumu)

(euro)

(euro)

1.
…
…

Kopā bez PVN
PVN 21%
Kopā ar PVN 21%

Darbu pieņem:

Darbu nodod:
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