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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; tīmekļvietne: www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158 ; e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
2. Iepirkuma metode un informācijas apmaiņas kārtība
2.1.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro
vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
2.2. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem ar
iespēju apskatīt un lejupielādēt pasūtītāja profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/
2.3.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
2.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu
valodā pa pastu, faksu- 64381158 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv Saziņas dokumentā
ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. Mutvārdu komunikācija nav saistoša.
2.5. Ja Pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikuma iekļautajām prasībām, tad
Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā , bet ne vēlāk, kā 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas beigām. Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu,
tiks publicēta pasūtītāja profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/
un nosūtīta Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu.
2.6.Noformējot vēstuli, obligāti jābūt norādei: Iepirkumam “Apes novada pašvaldības ielas/ceļu /
laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā” ID: Nr. Apes ND 2017/25
2.7. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav
atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta
brīva un tieša elektroniskā pieeja.
3. Iepirkuma priekšmets
“Apes novada pašvaldības ielas/ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25)

CPV kods- 90620000-9
Iepirkums paredz:
 Pašvaldības ceļu / ielu/ laukumu uzturēšanu ziemas periodā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
(pielikums Nr. 1)
 iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās; Pretendentam nav tiesības iesniegt piedāvājumu par
iepirkuma priekšmeta daļas atsevišķām pozīcijām;
 pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām 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;
 Tehniskajā specifikācijā norādītie ceļu garumi ir vienas reizes sniega tīrīšanas maksimālais
apjoms. Pasūtītājs ir tiesīgs norādīt katras reizes tīrāmos ceļus/ceļu posmus/ielas/laukumus,
samazinot iepirkuma priekšmeta apjomus.
4. Līguma izpildes vieta
Apes novada Apes pilsēta, Apes pagasts, Trapenes pagasts, Gaujienas pagasts.

3

5. Piedāvājuma derīguma termiņš
5.1.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.
5.2.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 iesniegšana un atvēršana
6.1.

Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 līdz 2017.gada 13. oktobra
plkst. 10. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi. Darba laiks
katru darba dienu no plkst.900 -1200 un 1300-1600

6.2.

Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz noteiktā termiņa beigām.

6.3.

Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

6.4.

Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes
atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas
līdz iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sēdei.

6.5.

Publiska piedāvājumu atvēršana nav paredzēta.

7. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma nolikuma
8.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu1 (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu,
ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par
katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju/iem, kura veicamo
būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība
iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji
piedāvājumā nav jāiesniedz iepirkuma nolikuma 8.punktā minētie atlases dokumenti.
Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
7.1. Prasības

7.2. Iesniedzamie dokumenti

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
7.1.1.Pretendents ir fiziska vai juridiska persona,
vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā. Ir reģistrēts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.

7.2.1. Pretendents iesniedz Pielikumu Nr.2
„Pretendenta pieteikuma veidlapa iepirkumam”

Paskaidrojums: .Latvijā reģistrētiem Pretendentiem nav jāsniedz reģistrācijas apliecības kopija. PIL 9. panta
kārtībā Iepirkumu komisija pārbauda informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu.
Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendentam ir jāiesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotu reģistrācijas apliecību/licences/sertifikātu kopiju, atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts
normatīvo aktu prasībām. Ja šādas institūcijas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz
reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku,
kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas
faktu.

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada
5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras
dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
1
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7.1.2. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība (personālsabiedrība)

7.2.3. Sadarbības līguma apliecināta kopija (kopijas
pareizību apliecina iesniedzējs)

Pilnvara (ja attiecas)
Paskaidrojums: Līgumā norādīts, kuras personas ir apvienojušās apvienībā, katras personas uzņemto saistību
apjoms, atbildības sadalījums un norāde, kurš no dalībniekiem atbildīgs par apvienības lietvedības vešanu t.sk.
norēķinu kārtošanu;
Pilnvara nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību
(personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā
punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

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

Nav.

Paskaidrojums: Līguma slēgšanas gadījumā komisija to pārbaudīs VID pieejamajā publiskajā datu bāzē.

Atbilstība PIL 9.panta 8. daļai
7.1.3. Uz Pretendentu (t.sk. uz personālsabiedrības
(personu apvienības) katru biedru, ja pretendents
ir personālsabiedrība) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 9.panta 8. daļā minētie
izslēgšanas nosacījumi.
Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām,
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
prasībām, tad uz šim personām attiecas 9.panta
8. daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Ar Publisko iepirkumu likumu var iepazīties šeit:
https://likumi.lv/doc.php?id=287760

7.2.2. Latvijā reģistrētam pretendentam piedāvājumā
nav jāiesniedz VID izziņa*
Iesniedzot pieteikumu, ārvalstī reģistrēta vai
pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības
un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju
apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) piedāvājumā nav jāiesniedz
izziņas **.

Paskaidrojums*:Minēto apstākļu esamību Iepirkumu komisija pārbauda MK noteiktajā informācijas sistēmā
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9 panta 9.daļā noteiktajai kārtībai. Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams
iegūt nepieciešamo informāciju par Pretendentu, tad iepirkumu komisija pieprasīs Pretendentam iesniegt izziņas.
Paskaidrojums**: Ja ārvalstu Pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības, tad Iepirkumu komisija lūgs iesniegt
ārvalstīs kompetentas institūcijas izdotu izziņu (kas izdota ne vēlāk kā 6 mēneši no iesniegšanas brīža, ja izdevējs
nav noteicis īsāku derīguma termiņu), kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta
8. daļā definētie izslēgšanas noteikumi vai rīkojas saskaņā ar 9. panta 12. daļu.

Tehniskās un profesionālās spējas
7.1.4. Pretendenta (ja pretendents pats veic sniega
tīrīšanu) vai tā norīkotā darbinieka pieredze
ir vismaz vienu sezonu sniegu tīrīšanā no
ceļiem / ielām /laukumiem pēdējo trīs ziemas
sezonu laikā (2014/15; 2015/16; 2016/17)

7.2.4. Pielikums Nr. 3

7.1.5.Pretendentam jābūt pietiekamam
tehniskajam nodrošinājumam līguma
izpildei.

7.2.5. Darbu izpildei nepieciešamās tehnikas
piedāvājums. (Pielikums Nr. 4)

Ja piedāvājums iesniegts uz 2 (divām) un vairāk
iepirkuma priekšmeta daļām, jānodrošina tāds
tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu teritorijas
ceļu attīrīšanu no sniega visām iepirkuma priekšmeta
daļām vienlaicīgi.

Piedāvātās tehnikas tehniskās pases kopijas vai līguma
kopijas par traktortehnikas izmantošanu nav jāiesniedz.
Iepirkumu komisija saskaņā ar šī Nolikuma 7.4. punktu
Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, var pieprasīt šos dokumentus.

Sniega tīrāmā tehnika jāsagatavo un jāaprīko darbam
atbilstoši satiksmes drošības prasībām.
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7.1.6. Informācija par apakšuzņēmējiem un /vai
personu apvienības dalībniekiem

7.2.6. Apakšuzņēmēju un /vai personu apvienības
dalībnieku saraksts, papildus norādot katram
apakšuzņēmējam vai dalībniekam nododamo darba
veidus un to apjomus saskaņā ar nolikuma Pielikums
Nr. 5
Katra pieaicinātā apakšuzņēmēja piekrišanas raksts
par veicamajiem darbiem saskaņā ar nolikuma
Pielikums Nr. 5.1.

Paskaidrojums: 4.pielikumu iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus vai ir
personu apvienības dalībnieki. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek
piesaistīti, kā arī nav personu apvienības dalībnieki.

Finanšu piedāvājums
7.1.7.Finanšu piedāvājums.

7.2.7. Pielikums Nr. 6

Paskaidrojums: Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekļauj jebkuras izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi. Izmaksas norādāmas bez
PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes
laikā

7.3. Pretendentam ir tiesības:
7.3.1. Pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus uzskata par svarīgiem, lai
apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas sniegt pakalpojumu, noformējot tos atsevišķi
„Papildus dokumenti”. Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.
7.3.2. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla,
saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 14. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu,
piedāvājumam pievienot norādi par šādu informāciju.
7.4. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma visas Pretendentam prasītās izziņas jāiesniedz Pasūtītājam 10
(desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts Pretendentam.
7.5.Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas Latvijā, Pasūtītājs pieņem un
atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārzemniekiem ne agrāk
kā sešus mēnešus, ja izdevējs nav noteicis īsāku derīguma termiņu.
7.6.Ja attiecīgais Pretendents 7.4. punktā minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz
no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības.
8. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
8.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā . Piedāvājums sastāv:
8.1.1. Viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī-„ORIĢINĀLS”
Iekļauti dokumenti, kas noteikti šajā Nolikumā. Noformējums saskaņā ar 8.3. un 8.4.
punktos noteikto; Lapām jābūt caurauklotām, sanumurētām un numerācijai jāatbilst
pievienotajam satura rādītājam.
8.1.2. Viena Finanšu piedāvājuma kopija (pielikums Nr. 6) ar norādi labajā augšējā stūrī
„KOPIJA” un dokumenta beigās kopijas pareizības apliecinājums. Nav jācaurauklo.
8.2. Ja Pretendents iesniedz papildus dokumentus saskaņā ar Nolikuma 7.3.1.punktu, tie jānoformē
atsevišķi ar nosaukumu „Papildus dokumenti”. Noformējums saskaņā ar 8.3. punktā noteikto
8.3. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši LR MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
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8.4. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā iepakojumā. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
“Apes novada pašvaldības ielas/ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada
ziemas periodā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25)
Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
Neatvērt līdz 2017. gada 13. oktobra plkst. 10.00
8.5. Iesniegšanas adrese: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
8.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
8.7. 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. Pretendents ir tiesīgs visu
iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu
katram cauršūtam (caurauklotam) piedāvājuma eksemplāram.
8.8. Piedāvājuma noformēšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem
un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar
pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp
skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar
vārdiem.
8.9. Piedāvājumam jāatbilst šī Nolikuma un tā pielikumu prasībām
8.10.Piedāvājuma grozījumus noformē nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas
prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 8.4.punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi:
„Piedāvājuma grozījumi”.
8.11.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
8.12. Piedāvājumu saņemšana:
8.12.1.Piedāvājumus saņem un reģistrē Apes novada domē kancelejas lietvede Stacijas iela 2,
Ape. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda
piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”.
Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā novada pašvaldībā saņemto /
nosūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā.
8.12.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma
izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties veic
pasākumus, lai par to informētu Pretendentu.
8.12.3.Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas
nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma
saņemšanas datums un laiks, un atdod to piedāvājumu iesniegušajai personai kā
apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.
8.12.4. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti
atbilstoši nolikuma minētajām prasībām. Šādos gadījumos piedāvājums netiek izskatīts
un tiek atgriezts atpakaļ iesniedzējam. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti
atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:
8.12..4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
8.12.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
8.12.4.3. ja piedāvājums atvērts pirms laika nenoformējot to saskaņā ar 8.4.punktā noteikto;
8.12.4.4. ja piedāvājums atvērts pirms laika saskaņā ar 10.1.punktā definētajiem gadījumiem;
8.12.4.5. ja iepirkums pārtraukts līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim.
9. Piedāvājuma cena
Pretendents finanšu piedāvājumā iekļauj visus iespējamās izmaksas, paredzamos sadārdzinājumus
un citas iespējamās cenu izmaiņas izņemot PVN. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas
maiņa, kas pamatota uz izmaksu izmaiņām.
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10. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
Slēgtā sēdē komisija vērtē:
10.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja
piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik
būtiska (Piedāvājums nav ievietots aizlīmētā iepakojumā; Neaizlīmēts iepakojums; Iepakojums nav
noformēts atbilstoši Nolikuma 8.4. punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts
iepakojums tādā mērā, ka var piekļūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un
aizlīmēts atkārtoti) ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk

neizskata.
10.2. Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija to
pārbaudīs dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena un dienā, kad tiks
pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Atkarībā no pārbaudē iegūtajiem
rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta 10.
daļas noteikumiem; .
10.3. 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.
10.4. Atbilstību Nolikuma 7. punktā noteiktajām prasībām.
10.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta 9. daļai Iepirkumu komisija pārbauda, vai
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija
tās labo visās ailēs un pozīcijās, kurās tās ir konstatētas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem
vērā labojumus.
10.6.Ja iepirkumu komisija pārbaudot secinās, ka ir iesniegts piedāvājums ar nepamatoti zemu
cenu, tad, pirms noraidīt piedāvājumu, komisija lūgs Pretendenta paskaidrojumus vai
apliecinājumus.
10.7. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši
Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu katrā
iepirkuma daļā no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9.
panta 8. daļā minēto apstākļu dēļ, atbilst Nolikuma nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti
lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
10.8.Par pieņemto lēmumu pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darba dienu laikā
11. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
11.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
11.2.Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām.
11.3.Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.
11.4.Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
11.5.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
11.6.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
11.7.Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs
piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
11.8.Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo
Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
11.9.Pārbaudīt Pretendentu publiski pieejamās datu bāzēs.
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12. Pretendenta tiesības un pienākumi
12.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
12.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu,
attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
12.3.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu prasībām.
12.4.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai/ vērtēšanai.
12.5.Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
12.6.Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
13. Līguma slēgšana
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Nolikuma pielikumā pievienoto Līguma
projektu.
Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādīto cenu.
14. Pielikumi
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta pieredze
Pielikums Nr. 4 – Darbu izpildei nepieciešamās tehnikas saraksts
Pielikums Nr. 5 – Informācija par apakšuzņēmējiem
Pielikums Nr. 5.1.- Apakšuzņēmēju apņemšanās
Pielikums Nr. 6- Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts

9

Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Apes novada pašvaldības ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā”

Tehniskajā specifikācijā norādītie ceļu/ielu garumi un laukumu platība ir vienas reizes sniega
tīrīšanas maksimālais apjoms. Pasūtītājs ir tiesīgs norādīt katras reizes tīrāmos
laukumus/ielas/ceļus/ ceļu posmus, samazinot iepirkuma priekšmeta apjomus.
Pasūtītāja atbildīgās personas:
Jautājumi par tehnisko specifikāciju uzdodami Pasūtītāja atbildīgajām personām.
Veicamo darbu saskaņošana ar pasūtītāja atbildīgajām personām.
Teritorija
Apes pilsēta un
Apes pagasts
Trapenes pagasts

Atbildīgā persona
Edīte Meistere

Telefons
26453237

e-pasts
edite.meistere@ape.lv

Antis Maltenieks

28397468

antis83@inbox.lv
trapene@ape.lv

Gaujienas pagasts

Dominiks Grizāns

29295288

gaujiena.komnodala @ape.lv

1. PRETENDENTA UZDEVUMS
1.1. Nodrošināt sniega tīrīšanu no Apes novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem/ielām un laukumiem,
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un zemāk norādītajiem ceļu maršrutiem,
laukumu atrašanās vietas adresēm.
1.2. Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz 2 (divām) un vairāk iepirkuma priekšmeta daļām,
jānodrošina tāds tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu teritorijas ceļu attīŗīšanu no sniega visām
iepirkuma priekšmeta daļām vienlaicīgi.
1.3. Atbrīvot brauktuvi un nomales no sniega, nodrošinot ielu un autoceļu uzturēšanu ziemas periodā
atbilstoši šī Nolikuma t.sk. Tehniskās specifikācijas prasībām.
1.4. Pretendentam autoceļu tīrīšana jāuzsāk saskaņā ar Apes novada pašvaldības atbildīgās personas
telefonisku rīkojumu ne vēlāk kā 1 stundas laikā. Katrā sniega tīrīšanas reizē Apes novada atbildīgā
persona norāda tīrāmās ielas/laukumus/ceļus un ceļu posmus. Vienas norīkojuma reizes darbs ir
jāpaveic ne vēlāk kā 8 stundu laikā.
1.5. Ceļu attīrīšanas darbi no sniega nepieciešamības gadījumā veicami arī brīvdienās un svētkos.
1.6. Pretendentam vai tā pārstāvim līguma darbības laikā jābūt telefoniski sasniedzamam 24 (divdesmit
četras) stundas diennaktī.
2. PRASĪBAS PAŠVALDĪBAS IELU/CEĻU / LAUKUMU UZTURĒŠANAI
2.1. Pretendentam visā līguma izpildes periodā jānodrošina iztīrītas autoceļu brauktuves platumā:
 vismaz 5 m Gaujienas pagasta teritorijas ceļiem
 vismaz 5 m Trapenes pagasta teritorijas ceļiem
 vismaz 5 m Apes pagasta teritorijas ceļiem
 Apes pilsētas ielu platumi noteikti šīs Tehniskās specifikācijas 5. punktā „Iepirkuma daļas” 2.
daļas „Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā 2017./2018. gada
ziemas periodā” ielu saraksta tabulā. (Skatīt tabulu)
2.2. Vietās, kurās nav iespējams nodrošināt 2.1.punktā norādīto platumu, veidojamas „kabatas” ik pēc
500 m.
2.3.Ielu/autoceļu/laukumu attīrīšanu no sniega veic ar traktortehniku/automašīnu vai citu tehniku, kas
aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.
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2.4.Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas
automašīnas, ceļa aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
2.5.Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ielu un ceļu
braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).
2.6.Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
2.7. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošā irdenā sniega vai ledus kārta nebūtu
biezāka par 4 cm.
2.8. 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.
2.9.Jāveic tīrāmajam autoceļam pieguļošo iebrauktuvju un izbrauktuvju attīrīšana no sniega vaļņa.
2.10.Pasūtītājam ir tiesības norādīt sniega vaļņa stumšanas virzienu.
2.11. Apes novada pašvaldības atbildīgajai personai ir tiesības izvirzīt citas ar darba izpildes
kvalitāti saistītas iepriekš nenosauktas prasības.
3. UZMĒRĪJUMI UN KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS
3.1.Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē visā ielas/autoceļa (posma) garumā un laukumu noteiktajā
platībā, neatbilstības gadījumā pretendents veic pasākumus prasību nodrošināšanai.
3.2.Autoceļa atbrīvošana no sniega jāuzmēra veiktā darba kilometros (km)
3.3. Laukumu atbrīvošana no sniega jāuzmēra veiktā darba kvadrātmetros (m2).
3.4.Gadījumos, kad jātīra sniega sanesumi atsevišķos ceļa/ielu posmos, Pretendenta darba
apmaksa tiek noteikta par stundu darbu, tajā skaitā ierēķinot pārbraucienu.
4. IEKĀRTAS
Sniega attīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzēto aprīkojumu.
Iekārtas darba uzdevuma veikšanai paredzamie parametri, kas nav mazāki par:
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Prasības izmantojamai tehnikai2
Modelis

Riteņtraktors/automašīna

Jauda

ne zemāka par 80 Zs

Darba platums

ne mazāks par 2.5m

Pārbraucienu ātrums

ne mazāks kā 20 km/h

Darba ātrums

ne mazāks kā 10 km/h

Sniega tīrāmās tehnikas lāpsta

universāla

Sniega tīrāmās tehnikas lāpstas asmenis

metāla vai gumijas

Prasības veicamajam darbam

Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto

Iepriekšējā darba pieredze sniega tīrīšanai
t.sk. apdzīvotās vietās vai licence darbu
veikšanai

Ne mazāk kā 1 ziemas sezona

Pretendents drīkst piedāvāt arī alternatīvu tehniku, kas nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto prasību
izpildi. Par šādas tehnikas izmantošanas pieļaušanu lems iepirkumu komisija, konsultējoties ar Pasūtītāju
un Pretendentu, kurš šādu tehniku piedāvās.
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IEPIRKUMA DAĻAS

1. daļa – Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Apes pagasta teritorijā
Ceļu saraksts
N.p.k.

Ceļa nosaukums

Ape – Kalpaki – Silmaļi - Melnupes
Sapnīši - Graudi
Lipski – Jaunlāči - Eglītes
Ape – Skripji – Dārziņi - Peļļi
Ķekši - Ķipari – Žagatas – Purveiti
Grūbe – Silamiķītes
Jaši – Baloži – 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

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

2. daļa –

Garums (km)
12,69
2,69
8,23
9,29
4,78
2,64
3,32
2,29
4,94
3,28
5,47
2,59
3,94
3,39
2,91
2,05
74,50

Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā

Ielu saraksts
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Uztur.
klase
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
KOPĀ

Ielas nosaukums

Aptiekas iela
Avotu iela
Brīvības iela
Darba iela
Dārza iela
Bērzu iela
E. Zālītes iela
Ganību iela
Jāņa iela
Jaunā iela
Kalna iela
Klusā iela
Krasta iela
Meža iela
Oškalna iela
Paleju iela
Parka iela
Pasta iela
Priežu iela
Rīgas iela
Robežu iela
Rūpniecības iela
Smilšu iela
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Uztur.
klase

Garums
km

Ielu
platums

C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
B
C

0,170
0,603
0,470
0,179
0,384
0,080
0,255
1,384
0,411
0,425
0,520
0,385
0,181
1,560
0,332
0,920
0,416
1.724
0,181
0,950
0,351
0,485
0,263

2 gāj.
3 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
3 gāj.
3 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
3 gāj.
3 gāj.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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

3 gāj.
3 gāj.
3 gāj.
2 gāj.
3 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.
2 gāj.

1,184
0,231
0,474
0,632
0,576
0,160
0,226
0,237
0,169
0,452
0,182
0,371
17,655

B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
C
C
KOPĀ

Laukumu saraksts
N.p.k.

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)
Iebraucamais ceļš un laukumus uz EKO
Iebraucamais ceļš un laukums uz NMPD

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

KOPĀ

Laukuma
mērvienība
m2
750
900
900
250
150
120
75
100
450
1400
500
5595

3. daļa – Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Trapenes pagasta
Ceļu saraksts
Nr.p.k ceļa nosaukums
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Trapene -Lejastrapene
Trapene - Nigasti
Trapene - Egles
Skapari - Ābolkalni
Nogrubi - Kalnaleiši
Kalnaleiši – Pauģi - Brūži
Kristiņi - Stādzeni
Lapiņas - Graši
Guntiņas - Apši
Vējkalni-mehan.darb.-Strazdiņi
Rīti – Kokles- Muižnieki
Gatves - Sildegas
Guntiņas - Doktorāts
Kokles - Fazāni
Rīti - Aizvējiņi
Bērzkalni - Ķirši
Gobas - Pagastmāja
Zīles – Pienotava - Gobas
Kastaņas - Skola
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teritorijā

Uztur. klase

Garums
km

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

4,65
1,90
1,63
6,13
1,37
2,59
1,45
0,88
0,55
0,65
0,75
0,43
0,28
0,23
0,11
0,15
0,37
0,36
0,20

Indriķi - Ķēniņkalni
Lipši - Dambekalns
Muižnieki - Ausmas
Palejas - Alkšņupes
Graudi - Dumpji
Celmi - Dumbrāji
Jaunkrampji - Oši
Apši - Alkšņupes

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

4. daļa –

3,61
1,36
0,13
0,92
0,56
0,42
1,03
0,50
33,21

Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Gaujienas ciema teritorijā

Ceļu saraksts
N.p.k.

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

D
D
D
D
D
D
D
D
KOPĀ

Ceļa nosaukums

Priednieki - Senatnes
Tiltalejas - Estrāde
Ceriņi 2- Ceriņi 10
Veikals - Bērnudārzs
Autopietura - Tērces
Autopietura - Saulieši
Saulieši -Kungu kapsēta
Lazdas – Priedaine 1

Uztur.
klase
C
C
C
C
C
C
C
C
KOPĀ

Garums
km
0.70
0.27
0.21
0.21
1.00
0.51
0.73
0.25
3.88

5. daļa –

Pašvaldības autoceļu uzturēšana Gaujienas pagasta teritorijā
(ārpus Gaujienas ciema)
Ceļu saraksts
N.p.k.
Ceļa nosaukums
Uztur.
Garums
klase
km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tuntes - Līvakas
Lejaskrogs - Caunes
Lejaskrogs - Jaunrāmnieki
Zvārtava - Sili
Zvārtava - Imantas
Dambīši - Lesiņi
Grāvi – Kūdras purvs
Rogas - Garāsala
Spaļi - Sarukalns
Priednieki-Lejas
Kalnakubjas-Veckonzi
Gaujiena - Mežvidi
Saulieši - Saliņas

D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
KOPĀ

2.30
0.50
1.10
3.85
2.05
2.22
1.21
0.70
0.85
0.62
1.30
2.32
1.60
20.62

6. daļa –

Pašvaldības autoceļu uzturēšana Gaujienas pagasta teritorijā
(ārpus Gaujienas ciema)
Ceļu saraksts
N.p.k.
Ceļa nosaukums
Uztur.
Garums
klase
km
1.
2.

Rudzīši - Smidzi
Rudzīši - Līdumkalni

D
D
KOPĀ
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1.70
2.55
4.25

Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Apes novada pašvaldības ielu/ceļu un laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā”
Informācija par pretendentu3
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Komersanta statuss 4

mikro

vidējs

mazs

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 un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu, piekrītam piedalīties
iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un
pretenziju nav. 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


Uz Pretendentu un/vai tā apakšuzņēmējiem neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma
9. panta 8. daļas izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties
iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.



Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai;

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.
3

4

Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai
Darbinieku skaits

Apgrozījums

Bilance

Sīks

< 10

<= 2 milj. EUR

<= 2 milj. EUR

Mazs

< 50

Vidējs

< 250

un

<= 10 milj. EUR
<= 50 milj. EUR

15

vai

<= 10 milj. EUR
<= 43 milj. EUR



Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam “Apes novada pašvaldības ielu/ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas
periodā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25)



Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma tā noteikumiem;



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”/



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;



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.



Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums Nolikumā noteikto darbu kvalitatīvai izpildei;



Apliecinām, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25
PRETENDENTA PIEREDZE
SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS VISMAZ VIENAS SEZONAS SNIEGA TĪRĪŠANĀ
NO CEĻIEM/IELĀM PĒDĒJO TRĪS ZIEMAS SEZONU LAIKĀ (2014/15; 2015/16; 2016/17)
Pasūtītājs
Nr.

Nosaukums

Telefons / e-pasts

Tīrāmo
ielu /ceļu
kopējais
garums
(km)

1.
…
…

Vajadzības gadījumā var pievienot tabulai rindas

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Darbu
izpildes
gads

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

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25

DARBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMĀS TEHNIKAS PIEDĀVĀJUMS
„Apes novada pašvaldības ielu/ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā”
Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.2. punktu, Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz 2 (divām)
un vairāk iepirkuma priekšmeta daļām, jānorāda tāds Tehniskās specifikācijas noteikumiem atbilstošas
tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu teritorijas ceļu attīŗīšanu no sniega visām iepirkuma priekšmeta
daļām vienlaicīgi.
Prasības izmantojamai Tehniskajā specifikācijā
tehnikai5
norādītais
Modelis
Riteņtraktors/automašīna
Jauda

ne zemāka par 80 Zs

Darba platums

ne mazāks par 2.5m

Pārbraucienu ātrums

ne mazāks kā 20 km/h

Darba ātrums

ne mazāks kā 10 km/h

Sniega tīrāmās tehnikas
lāpsta
Sniega tīrāmās tehnikas
lāpstas asmenis

universāla

Pretendenta piedāvājums

metāla vai gumijas

Piedāvātās tehnikas saraksts
Norādīt ar “+ “

N.p.k. Tehnikas nosaukums

īpašumā

nomā

valdījumā

1.
-var pievienot rindas pēc vajadzības

! Piedāvātās tehnikas tehniskās pases kopijas vai līguma kopijas par traktortehnikas izmantošanu
nav jāiesniedz.
Ar šo apliecinām, ka nepieciešamā traktortehnika un aprīkojums darba savlaicīgai un kvalitatīvai
izpildei ir manā/mūsu rīcībā.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

5

Pretendents drīkst piedāvāt arī alternatīvu tehniku, kas nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto prasību
izpildi. Par šādas tehnikas izmantošanas pieļaušanu lems iepirkumu komisija, konsultējoties ar Pasūtītāju
un Pretendentu, kurš šādu tehniku piedāvās.
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Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25
INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM) UN /VAI PERSONU APVIENĪBS
DALĪBNIEKIEM
(iesniedz, ja attiecas)
Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daļas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

Apakšuzņēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daļu apraksts

1.
……
-var pievienot rindas pēc vajadzības

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 5.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25
APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS
(iesniedz, ja attiecas)
Ar šo mēs ____________________________ _____________ apņemamies kā apakšuzņēmējs
(uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.)
Strādāt pie līguma „Apes novada pašvaldības ielu/ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada
ziemas periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25)
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)
piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot__________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.

Pretendents vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
“Apes novada pašvaldības ielu/ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā”
1. Mēs piedāvājam pakalpojuma cenu saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām
2. Vienības cenā ietvertas visas nodevas, nodokļi (izņemot PVN) un saprātīgi paredzamās izmaksas (t.sk.
pārbraucieni līdz tīrāmajam objektam, sniegu sanesumu un vaļņu tīrīšanas izmaksas u.c.), kas ir
nepieciešamas Nolikumā un tehniskajā specifikācijā definētā darba kvalitatīvai izpildei.
3. Apliecinām, ka visi izdevumi ierēķināti piedāvātajā vienības cenā.

N.p.k.

1. daļa - Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Apes pagasta teritorijā
2017./2018. gada ziemas periodā
Ceļu saraksts
Cena kopā
Uztur. Garums
Ceļa nosaukums
Cena
bez PVN
klase
(euro)
1 km/euro
(km)
bez PVN
(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 – Žagatas – Purveiti
Grūbe – Silamiķītes
Jaši – Baloži – 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

12,69
2,69
8,23
9,29
4,78
2,64
3,32
2,29
4,94
3,28
5,47

D
D
D
D
D

2,59
3,94
3,39
2,91
2,05
74.50

5

6

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
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…..)
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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2. daļa –

Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā
2017./2018. gada ziemas periodā

N.p.k.

Ielu saraksts

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.
32.
33.
34.
35.

2

Aptiekas iela
Avotu iela
Brīvības iela
Darba iela
Dārza iela
Bērzu iela
E. Zālītes iela
Ganību iela
Jāņa iela
Jaunā iela
Kalna iela
Klusā iela
Krasta iela
Meža iela
Oškalna iela
Paleju iela
Parka iela
Pasta iela
Priežu iela
Rīgas iela
Robežu 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

3

4

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

0,170
0,603
0,470
0,179
0,384
0,080
0,255
1,384
0,411
0,425
0,520
0,385
0,181
1,560
0,332
0,920
0,416
1.724
0,181
0,950
0,351
0,485
0,263
1,184
0,231
0,474
0,632
0,576
0,160
0,226
0,237

D

0,169

D

0,452

C
C

0,182
0,371
17,655

5

6

KOPĀ
Atgādinājums! Aprēķinot cenu, ņemt vērā tehniskajā specifikācijā norādītos Apes pilsētas ielu platumus.
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Laukuma
mērvienība
m2

Laukumu saraksts

N.p.k.

Laukuma atrašanās vieta

1

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)
7. Auto stāvlaukums Stacijas iela (pie Elvi veikala)
8. Auto stāvlaukums Dzirnavu iela (kom.nod.pagalms)
9. Iebraucamais ceļš un laukumus uz EKO
10. Iebraucamais ceļš un laukums uz NMPD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena
1 m2/euro
bez PVN

Cena kopā
bez PVN
(euro)
(3 x 4)

4

5

750
900
900
250
150
120
75
100
450
1400
500
5595
KOPĀ

Kopējā piedāvājuma summa ielu un laukumu uzturēšanai
bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
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…..)
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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3. daļa –

Pašvaldības autoceļu uzturēšana Trapenes pagasta teritorijā
2017./2018. gada ziemas periodā

Ceļu saraksts
Nr.
ceļa nosaukums
p.k.

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.

Uztur.
klase

2

Trapene -Lejastrapene
Trapene - Nigasti
Trapene - Egles
Skapari - Ābolkalni
Nogrubi - Kalnaleiši
Kalnaleiši – Pauģi - Brūži
Kristiņi - Stādzeni
Lapiņas - Graši
Guntiņas - Apši
Vējkalni-mehan.darb.-Strazdiņi
Rīti – Kokles- Muižnieki
Gatves - Sildegas
Guntiņas - Doktorāts
Kokles - Fazāni
Rīti - Aizvējiņi
Bērzkalni - Ķirši
Gobas - Pagastmāja
Zīles – Pienotava - Gobas
Kastaņas - Skola
Indriķi - Ķēniņkalni
Lipši - Dambekalns
Muižnieki - Ausmas
Palejas - Alkšņupes
Graudi - Dumpji
Celmi - Dumbrāji
Jaunkrampji - Oši
Apši - Alkšņupes

Garu
ms
km

Cena
1 km/euro
bez PVN

3

4

5

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

4,65
1,90
1,63
6,13
1,37
2,59
1,45
0,88
0,55
0,65
0,75
0,43
0,28
0,23
0,11
0,15
0,37
0,36
0,20
3,61
1,36
0,13
0,92
0,56
0,42
1,03
0,50
33,21

Cena kopā
bez PVN
(euro)
(4 x 5)
6

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
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…..)
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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4. daļa –

Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Gaujienas ciema teritorijā
2017./2018. gada ziemas periodā

Ceļu saraksts

N.p.k.

Uztur.
klase

Garums
km

Ceļa nosaukums

Cena
1 km/euro
bez PVN

Cena kopā
bez PVN
(euro)
(4 x 5)

1

2

3

4

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

Priednieki - Senatnes
Tiltalejas - Estrāde
Ceriņi 2- Ceriņi 10
Veikals - Bērnudārzs
Autopietura - Tērces
Autopietura - Saulieši
Saulieši -Kungu kapsēta
Lazdas – Priedaine 1

C
C
C
C
C
C
C
C

0.70
0.27
0.21
0.21
1.00
0.51
0.73
0.25
3.88

5

6

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
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…..)
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

5. daļa –

Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Gaujienas pagasta teritorijā
2017./2018. gada ziemas periodā (ārpus ciema teritorijas)

Ceļu saraksts

N.p.k.

Uztur.
klase
Ceļa nosaukums

1

2

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

Tuntes - Līvakas
Lejaskrogs - Caunes
Lejaskrogs - Jaunrāmnieki
Zvārtava - Sili
Zvārtava - Imantas
Dambīši - Lesiņi
Grāvi – Kūdras purvs
Rogas - Garāsala

Garums
km

Cena
1 km/euro
bez PVN

3

4

5

D
D
D
C
D
D
D
D

2.30
0.50
1.10
3.85
2.05
2.22
1.21
0.70

23

Cena kopā
bez PVN
(euro)
(4 x 5)
6

9.
10.
11.
12.
13.

Spaļi - Sarukalns
Priednieki-Lejas
Kalnakubjas-Veckonzi
Gaujiena - Mežvidi
Saulieši - Saliņas

D
D
D
C
C

0.85
0.62
1.30
2.32
1.60
20.62
KOPĀ

Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
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…..)
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

6. daļa –

Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Gaujienas pagasta teritorijā
2017./2018. gada ziemas periodā (ārpus ciema teritorijas)

Ceļu saraksts

N.p.k.

Uztur.
klase
Ceļa nosaukums

1

2

1.
2.

Rudzīši - Smidzi
Rudzīši - Līdumkalni

Garums
km

Cena
1 km/euro
bez PVN

3

4

5

D
D

1.70
2.55
4.25

Cena kopā
bez PVN
(euro)
(4 x 5)
6

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
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…..)
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr……
“Apes novada…..pagasta/ …..ciema pašvaldības ceļu / laukumu uzturēšana 2017./2018. gada
ziemas periodā”
Apē, 2017. 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 iepirkuma „Apes novada ceļu/ielu un laukumu
uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25) 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 ……… km;
1.2. Laukumu tīrīšana no sniega …. kvadrātmetri, pēc PASŪTĪTĀJA norīkojuma;
1.3. Gaujienas ciema ceļu attīrīšana no sniega ietver:
1.3.1. brauktuves attīrīšanu no sniega;
1.3.2. krustojumu un nobrauktuvju attīrīšanu no sniega;
1.3.3. ceļu kopgarums ir ……… km;
1.4. Lauku ceļi ………pagasta teritorijā ietver:
1.4.1. brauktuves attīrīšanu no sniega;
1.4.2. krustojumu un nobrauktuvju attīrīšanu no sniega;
1.4.3. tīrāmo lauku ceļu kopgarums ir ………. 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 līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 30.aprīlim saskaņā
ar iesniegto piedāvājumu - pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”
Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar piedāvājumu (pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”;
pielikums Nr. 2 „Tehniskā specifikācija) ir:
2.1.1. ……(..saskaņā ar piedāvājumu nosauc iepirkuma daļas )
2.1.2. ………………………
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par šajā līgumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar līguma
pielikumā Nr. 2 „Tehniskā specifikācija” noteikumiem.
3.2.Sniega tīrīšanas darbu uzsākšana jānodrošina saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvētās atbildīgās
personas telefonisku/mutisku/rakstisku rīkojumu. Ceļiem jābūt iztīrītiem saskaņā ar līguma
pielikumu Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”. IZPILDĪTĀJS veic sniega tīrīšanu (sanesumus) uz tiem
ceļiem, kurus PASŪTĪTĀJS norāda katrā tīrīšanas reizē.
3.4.Ārkārtēju laika apstākļu gadījumā darbu veikt saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
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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 „Pieņemšanas-nodošanas akts par
veikto darbu apjomu” un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM reizē ar rēķinu.
3.6.Saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu, Izpildītājam ir tiesības ārkārtas situācijās (intensīva
snigšana/liels sniega daudzums/tehnikas bojājumi) piesaistīt papildus darbaspēku, kas nav
Izpildītāja pakļautībā. Šādos gadījumos Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par veiktā darba kvalitāti un
norēķiniem ar piesaistīto personu.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Parakstīt aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu 5 (piecu) dienu laikā no tā iesniegšanas
PASŪTĪTĀJAM;
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 : …………………………….
4.5. Katrā sniega tīrīšanas reizē Pasūtītājs norāda tīrāmos ceļus/ceļu posmus, ielas, laukumus.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. IZPILDĪTĀJS rēķinu par Darba veikšanu iesniedz, pamatojoties uz darbu pieņemšanas-nodošanas
aktiem/aktu vienu reizi mēnesī.
5.2. PASŪTĪTĀJS maksu par Darba veikšanu pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 10 (desmit)
darba 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 TERMIŅŠ, SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANAS,
PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums tiek noslēgts uz termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim.
6.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža 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 robežām 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 9. panta kārtībā iepirkums
„Apes novada ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2017./18. gada ziemas periodā” (Identifikācijas Nr.
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Apes ND 2017/25) 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.
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 trīs Līguma pielikumiem uz …
(…) lapaspusēm. Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Visiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
8.3. Līgumam pievienots 3 (trīs) pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
8.3.1. Pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”;
8.3.2. Pielikums Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”,
8.3.2. Pielikums Nr. 3 „Pieņemšanas-nodošanas akts par veikto darbu apjomu”.
9. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
Apes novada dome

IZPILDĪTĀJS:
reģ. Nr.90000035872

adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
telefons: . 64307220, fax: 64307220
e-pasts: administracija@ape.lv

AS SWEDBANK
Kods HABALV22
Konta Nr.LV28HABA0551025833523

______________Viesturs Dandens
Līguma parakstīšanas datums:

Līguma parakstīšanas datums:

Pielikums Nr. 1 pie līguma …….
Pretendenta piedāvājums
………………(Pievienots Pretendenta piedāvājums līguma slēgšanas brīdī….)…………
…………………………………………………………………………….

Pielikums Nr. 2 pie līguma …….
Tehniskā specifikācija
…(Tiks pievienota Nolikuma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” līguma slēgšanas brīdī)…
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Pielikums Nr. 3 pie līguma ……
Pieņemšanas-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 *
(saskaņā ar
piedāvājumu)

(euro)

1.
…
…

Līgumsods par līguma pārkāpumiem
saskaņā ar līguma 7.3.punktu

Kopā bez PVN
PVN 21%

PVN 21%
Kopā ar PVN21%

* Ceļu/ielu/laukumu attīrīšana no sniega ar pārbraucienu

Darbu pieņem:

Darbu nodod:
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Summa kopā
bez PVN

(euro)

