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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: Arvis Markus, mob.29826725;
Fakss: 64307220
e-pasts: arvis.markus@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiľas
kārtība

2.1. 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.)
2.2. 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.
2.3. Nolikumu var saņemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas. Ar nolikumu klātienē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām pretendenti var iepazīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, II
stāvā, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 (pusdienas pārtraukums
no plkst. 12:30 – 13:00), piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00.

3.

Iepirkuma
priekšmets

3.1. Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā (identifikācijas Nr.
Apes ND 2016/4), CVP kods- 50230000-6.
3.2.Iepirkums paredz pašvaldības ceļu uzturēšanu saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (pielikums Nr.1).
3.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās.
3.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daļām,
iesniedzot piedāvājumus par konkrēto daļu/daļām, pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par visām pozīcijām, kas norādītas attiecīgās daļas tehniskajā
specifikācijā;
3.5. Finanšu – tehnisko piedāvājumu varianti par vienu daļu nav pieļaujami

4.

Darbības vieta

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiľš

Apes novada teritorija
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
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība,
piedāvājumu
atvēršana

6.1. Piedāvājumi iesniedzami Apes novada domē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337, līdz 2016.gada 19.aprīlim plkst. 14. 00, piedāvājumu
iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
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.
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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 piedāvājumu atvēršanai.
6.5. Piedāvājumu publiska atvēršana notiks 2016.gada 19.aprīlī plkst. 14. 00
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, Apes novada domē, I stāva sēžu zālē.
7.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā. Ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
tiesīgs veikt komercdarbību.

7.

Prasības
pretendentam

7.2. 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.
7.3. Uz Pretendentu un tā apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma
8.2.panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:
7.3.1. 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.
7.3.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot
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.
7.4. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības
reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
7.5. Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēķināties pēcapmaksā ar
bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu);
7.6. Pakalpojuma uzsākšana jānodrošina 2 (divu) darbadienu laikā no pasūtītāja
pieprasījuma (telefoniski) saņemšanas brīža.
7.7. Pretendentam jāspēj pilnībā izpildīt Nolikuma Tehniskajās specifikācijās
definētie uzdevumi.

Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu piedāvājuma
variantu par vienu vai vairākām daļām.
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8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

8.1. 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.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā (Identifikācijas
Nr. Apes ND 2016/4)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2016. gada 19.aprīlim plkst. 14.00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
8.2. 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.
8.3. 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 Nolikuma prasībām t.sk.Tehniskajās
specifikācijās definētajām prasībām (Pielikums Nr. 1).
Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta
pilnvarotais pārstāvis.

9.

Iesniedzamā
informācija

9.1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.2, ietver:
9.1.1. Apliecinājumu, kurā Pretendents (ja Pretendents ir juridiska persona)
norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā 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
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paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādi, vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
9.1.2. Pretendentam ir/nav pieredze ceļu uzturēšanas darbu veikšanā.
9.2. 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):
9.2.1. komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecību kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz
reģistrācijas dokumentu izsniegšanu;
9.2.2. ārvalstīs kompetentas institūcijas izdotu izziľu (kas izdota ne vēlāk kā 1
mēnesi no iesniegšanas brīža), kas apliecina, ka uz Pretendentu
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 5. daļā definētie
izslēgšanas noteikumi.
9.3. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
9.4. Finanšu piedāvājums - (Pielikums Nr. 3)
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.
9.5. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus darbu veikšanai vai piesaista
apakšuzņēmējus, lai kvalificētos nolikumā Pretendentam izvirzītajām
prasībām, tad informāciju par šādiem apakšuzņēmējiem iekļauj Nolikuma
4. pielikumā.
9.6. Ja Pretendents ir personu apvienība, iesniedz savstarpēju līgumu, ietverot
informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par
katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.
9.7. Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziņas, atļaujas vai apliecības (oriģināli vai to apliecinātas kopijas).
9.8. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir
konfidenciāla, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un
Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam pievienot informatīvu vēstuli
par šādu informāciju.
Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents
piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu
informāciju.
9.10. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus
dokumentus, kurus uzskata par svarīgiem, lai apliecinātu savas tiesības un
profesionālās spējas veikt pakalpojumu, noformējot tos atsevišķi „Papildus
dokumenti” ,šiem dokumentiem ir informatīvs raksturs.
Piedāvājuma
10. cena

Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši Pretendentam,
izņemot 21 % PVN.

11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
11.1 Komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību PIL 82. panta 5. daļas prasībām uz
dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā.
Atkarībā no pārbaudē iegūtajiem rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies
saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 8. daļas noteikumiem.
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Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības,
komisija to pārbaudīs arī dienā, kad tiks pieņemts lēmums par līguma
slēgšanas tiesībām.
11.2. 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 8.3. 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.
11.3. 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.
11.4. Finanšu piedāvājumu
11.4.1. 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.
11.4.2. 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.
11.5. Par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta piedāvājumu ar piedāvāto
zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kas
nav nepamatoti lēts.
11.6. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami
līdzekļi izvēlētā Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas
tiesību ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz
Pasūtītāja budžetā 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
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
12. Iepirkumu
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
komisijas tiesības
salīdzināšanai.
un pienākumi
12.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām
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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 veiktajiem darbiem.
Pretendenta
13. 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 par papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei,
Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.
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.

14. Līguma slēgšana

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. Iepirkuma
līgums tiek slēgts ņemto vērā piedāvājumā norādīto cenu.
Līguma izpildes termiņš – līdz 2017.gada 30. novembrim.

15. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzņēmējiem
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/4
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”
1. Tehniskā specifikācija izstrādāta pamatojoties uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” ‟‟Ceļu
specifikācijas 2015„‟ (apstiprināta tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā) un Ministru
kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „‟Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli‟. Specifikācijā norādīts sezonas laikā
pasūtītājam sniedzamo pakalpojumu aptuvenais apjoma daudzums.
1.2. Ceļu uzturēšanas prasības grants segumam
Darba nosaukums-Ceļa klātnes planēšana:
Platums līdz 5 metri
Platums līdz 8 metri
Platums līdz 10 metri
Prasības- Darba procesam:
 Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3-4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus
un citas ceļa klātnes deformācijas.
 Planēšanu veic pie optimāla mitruma 10 – 15%.
 Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes
šķautnes uz otru.
 Veicot planēšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no
ceļa labās vai kreisās puses.
 Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr. 421 prasībām.
 Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr.421 4.sadaļā.
Izpildītam darbam:
 Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.
 Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai vaļēji akmeņi lielāki par 70mm. Uz klātnes
nedrīkst krāties ūdens.
Mehānismi:
 Planēšanai izmantojami autogreideri ar jaudu ne mazāku kā 112 ZS;
1.3. Ceļu uzturēšanas prasības melnajam (asfaltbetona) segumam
Darba nosaukums - bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot
nepilno tehnoloģiju.
A. Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.
B. Mērvienība : Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).
C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darbavietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Materiālu transportēšana;
4. Bedrītes sagatavošana aizpildīšanai;
5. Materiāla iestrāde;
6. Virsmas pārbēršana un liekā materiāla noslaucīšana;
7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
8



Darba izpildei pielietojama bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vaiC65B3 (C65B4), kas
atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela”
prasībām.
 Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla
gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus
piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju
rupjš minerālmateriāls, kura D ≤ 16 mm.
 Bedrīšu pārbēršanai lietotā materiāla D ≤ 8 mm. Lietojamiem minerālajiem materiāliem
jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 5.2.3.1. „Prasības maisījuma
izejmateriāliem” N_II stiprības klasei noteiktajām prasībām.
E. Iekārtas:
 Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu attīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.
 Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas
vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai,
apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.
F. Darba izpilde:
 Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie
apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +50 C.
 Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no
putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena
emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.
 Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams
nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra
ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.
 Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km stundā un
remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pirms ātruma
ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.
G. Kvalitātes novērtējums :
 Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni
vai augstāks par + 10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli
konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam
jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
 Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs
minerālais materiāls.
H. Darbu daudzuma uzmērīšana:
 Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievestās un iestrādātās bitumena
emulsiju un šķembu kravas atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā
2.6.4.3. noteiktajam.
 Pēc iestrādātā emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Emulsijas
patēriņa norma 0,012t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm). Minerālā materiāla patēriņa
norma 0,071±0,007 t/m2.
1. 4. Prasības caurteku remontdarbiem
Darba nosaukums:
Bojāto caurteku posmu un gala sienu nomaiņa.
Bojāto caurteku posmu nomaiņa.
Bojāto plastmasas caurtekas posmu nomaiņa.
Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3 m.
Prasības izpildāmā darba procesam:
 Izpildot bojāto posmu nomaiņa:
1. Ceļa segas grunts noņemšana.
2. Zemes klātnes grunts atrakšana līdz caurtekas pamatam.
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3. Bojāto (deformēto) caurtekas posmu izcelšana, aizvākšana un būvbedres
iztīrīšana.
4. Ūdens atsūknēšana no būvbedres (ja tas nepieciešams) slapjās gruntīs.
5. Caurtekas pamata pastiprināšana (ja tas nepieciešams).
6. Caurtekas posmu un savienojumu montāža.
7. Caurtekas posmu aizbēršana un noblīvēšana.
8. Ceļa segas atjaunošana ar noņemto grunti.
 Darbavieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 prasībām.
 Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr.421 4.sadaļā.
Prasības izpildītam darbam:
 Uzstādīto caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām. Pieļaujamā
novirze ne vairāk kā par +0,5 cm
 Caurtekas grants-smilts pamatam jābūt par 10 cm platākam par caurtekas ārējo
diametru .
 Caurteku posmu aizbēršana jāizdara vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts
slāņiem, kuru biezums 15 - 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm . Caurtekai jābūt nosegtai
ar ne mazāk par 0.5m grunts vai ceļa segas būvmateriāla slāni, mērot no segas virsmas
uz ceļa šķautnes.
 Jābūt netraucētai ūdens caurteci.
Materiāliem:
 Visu diametru caurtekām pēc stiprības jāatbilst klasei T8.
Materiālu izlietojuma normas:
 Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3; 0,5 m.
 Plastmasas caurule ar apaļu šķērsgriezumu.
1.5. Prasības mehanizētai zāles pļaušanai
A. Mērķis :
Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa
klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.
B. Mērvienība :
Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros ( pārgāj.km )
C. Darba apraksts :
1.
2.
3.
4.

Pārbrauciens līdz darbavietai;
Zāles pļaušana;
Nopļautās zāles izkliedēšana;
Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
E. Iekārtas:
Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai raideri ar darba platumu ≥ 1,2 m
F. Darba izpilde:
Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā
joslā ar platumu ≤ 4m.
Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades
sistēmas darbību.
Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos
gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks
par darba platumu.
G. Prasības izpildītam darbam:
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Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par
10 cm.
Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas
platformas un brauktuvi.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā
jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1, 6 m,
to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.
1.6. Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju
A.Mērķis:
Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi.
B.Mērvienība:
Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros ( pārgāj.km )
C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darbavietai;
2. Krūmu atvašu pļaušana;
3. Krūmu atvašu aizvākšana no ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmas;
4. Nopļauto krūmu atvašu vienmērīga izkliedēšana;
5. Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli:
E. Iekārtas:
 Krūmu atvašu pļaušanu veic ar riteņtraktoru, kurš aprīkots ar uzkarināmo krūmu
griezēju, kura darba joslas platums ≥ 1,2 m
 Griezējmehānismam jāatbilst šādām prasībām:
- jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;
- jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nozāģētu 2 gadīgas un resnākas krūmu atvases ar
diametru ≤5 cm.
F. Darbu izpilde:
 Darba veids paredzēts krūmu atvašu un atsevišķu krūmu ar stumbra diametru līdz 5 cm
(ieskaitot) griešanai ar uz riteņtraktoriem uzkarināmiem krūmu griezējiem.
 Nopļauto krūmu atvases jāizvāc no ceļa klātnes un grāvjiem, tās vienmērīgi jāizkliedē
ceļa nodalījuma joslā.
G. Prasības izpildītam darbam:
 Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.
 Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.
 Nopļauto krūmu atvasēm jābūt vienmērīgi izkliedētām, tās nedrīkst atrasties uz ceļa
klātnes un ūdens atvades sistēmā.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic
pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās joslas platums ir līdz 1, 6 m to apmaksā
kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.
Visi izcenojumi ietver celtniecības materiālus, transporta, darbu izmaksas
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1. daļa - Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Apes pilsētā un Apes
pagasta teritorijā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Jautājumus par tehnisko specifikāciju var uzdot Edītei Meisterei, tel.26453237;
e-pasts: edite.meistere@ape.lv
Darbu uzskaitījums un iespējamie apjomi:
Mērv.

Nr. Darba nosaukums
p.k

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

Ceļa caurteku iebūve no 30 cm diametrā
Šķembu un smilts iestrāde remontējamā vai atjaunojamā
ceļa posmā ar autogreideru
Smilts piegāde no izpildītāja karjeras uz remontējamo ceļu
posmiem
Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams
izlīdzināt ceļu remontmateriālus
Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi
Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar bitumena
emulsiju un šķembām
Ceļu klātnes planēšanas un profilēšanas darbi ar
autogreideri- pilsētas ielām un pagasta lauku ceļiem
Autoceļa nomales un tai pieguļošās klātnes augošās zāles
pļaušana – pagasta lauku ceļiem

Tabula Nr. 1
Daudz.

tek.m.
stunda

20
15

m3

80

km

400

m/h
m²

50
185

Ceļa kilometri

290

Gāj/km

74,54

Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt pakalpojuma apjoma daudzumu.

2. daļa - Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Trapenes pagasta
teritorijā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Jautājumus par tehnisko specifikāciju var uzdot Antim Malteniekam, tel.28397468

epasts: antis83@inbox.lv

Darbu uzskaitījums un iespējamie apjomi:
Tabula Nr. 2
Nr.
p.k

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Ceļa kilometri

29

1.

Ceļu klātnes planēšanas darbi ar atogreideru

2.

Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams
izbērt un nolīdzināt ceļu remontmateriālu

km

950

3.

Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi

m\h

10.00

4.

Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar bituma emulsiju
un šķembām
Auto ceļa nomales un tai pieguļošās klātnes augošās zāles

M2

30

Gāj./km

30

5.

12

pļaušana – pagasta lauku ceļiem

Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt pakalpojuma apjoma daudzumu.

3. daļa – Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Gaujienas pagasta
teritorijā.
Jautājumus par tehnisko specifikāciju var uzdot Dominikam Grizānam, tel. 29295288;

Tabula Nr. 3
Nr.
p.k

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Ceļa kilometri

95,00

pārgāj.km

16,00

1.

Ceļu klātnes planēšanas un profilēšanas darbi ar autogreideri.

2.

Autoceļa nomales un tai pieguļošās klātnes augošās zāles
pļaušana.

3.

Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams izbērt
un nolīdzināt ceļu remontmateriālu.

km

380.00

4.

Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi.

m/h

10.00

5.

Asfalta seguma remonts ar šķembām un bituma emulsiju pēc
nepilnās tehnoloģijas.
Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu
griezēju.

m²

25

pārgāj.km

18

6.

Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt pakalpojuma apjoma daudzumu.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/4
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
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 slēgšanai.
Mēs apliecinām, ka


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;



Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādi, vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;



Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai;



Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam „Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”, iepirkuma
identifikācijas Nr. Apes ND 2016/4



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

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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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 – atbilstoša aprīkojuma tehnika un
kvalificēts darbaspēks līguma izpildei.



Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laika periodā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir veicis
šādus pakalpojumus asfaltētu un/vai neasfaltētu ceļu segumu uzturēšanā:

Nr.

Pakalpojuma izpildes vieta,
pasūtītāja nosaukums

Pakalpojuma īss apraksts, izpildes
gads, līguma apjoms euro

Pasūtītāja
kontaktpersona,
tālrunis

1.
2.
3.


Pakalpojuma uzsākšana tiks nodrošināta ……….(..).darba dienu laikā no pasūtītāja
pieprasījuma (telefoniski) saņemšanas brīža.



Apņemamies nodrošināt darbu nepārtrauktību, tehnikas bojājumu gadījumā aizvietojot to ar
citu tehnikas vienību.



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”/



Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/4
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”

1. daļa - Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Apes pilsētas un Apes pagasta
teritorijā
Nr.
p.k

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudz.

Ceļa caurteku iebūve no 30
cm diametrā
Šķembu un smilts iestrāde
remontējamā vai
atjaunojamā ceļa posmā ar
autogreideru
Smilts piegāde no izpildītāja
karjeras uz remontējamo
ceļu posmiem
Transporta pakalpojumi
automašīnai ar kuru
iespējams izlīdzināt ceļu
remontmateriālus
Ekskavatora un iekrāvēja
pakalpojumi
Asfaltbetona seguma
bedrīšu remonts ar bitumena
emulsiju un šķembām
Ceļu klātnes planēšanas un
profilēšanas darbi ar
autogreideri- pilsētas ielām
un pagasta lauku ceļiem
Autoceļa nomales un tai
pieguļošās klātnes augošās
zāles pļaušana – pagasta
lauku ceļiem

tek.m.

20

stunda

15

m3

80

km

400

m/h

50

m²

185

Ceļa
kilometri

290

Gāj/km

74,54

Cena
par vienu
mērvienību
euro
bez PVN

Cena kopā
euro
euro
bez PVN
ar PVN

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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2. daļa – Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Trapenes pagasta teritorijā

Nr.
p.k

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudz.

Ceļa caurteku iebūve no 30
cm diametrā
Šķembu un smilts iestrāde
remontējamā vai
atjaunojamā ceļa posmā ar
autogreideru
Smilts piegāde no izpildītāja
karjeras uz remontējamo
ceļu posmiem
Transporta pakalpojumi
automašīnai ar kuru
iespējams izlīdzināt ceļu
remontmateriālus
Ekskavatora un iekrāvēja
pakalpojumi
Asfaltbetona seguma
bedrīšu remonts ar bitumena
emulsiju un šķembām
Ceļu klātnes planēšanas un
profilēšanas darbi ar
autogreideri- pilsētas ielām
un pagasta lauku ceļiem
Autoceļa nomales un tai
pieguļošās klātnes augošās
zāles pļaušana – pagasta
lauku ceļiem

tek.m.

___

stunda

___

m3

___

km

950

m/h

10.00

m²

30

Ceļa
kilometri

29

Gāj/km

30

Cena
par vienu
mērvienību
euro
bez PVN

Cena kopā
euro
euro
bez PVN
ar PVN

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

17

3. daļa – Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Gaujienas pagasta teritorijā
Nr.
p.k

Darba nosaukums

Mērvien.

Daudz.

1.

Ceļu klātnes planēšanas un
profilēšanas darbi ar
autogreideri

Ceļa
kilometri

95,00

2.

Autoceļa nomales un tai
pieguļošās klātnes augošās
zāles pļaušana

pārgāj.km

16,00

3.

Transporta pakalpojumi
automašīnai ar kuru iespējams
izbērt un nolīdzināt ceļu
remontmateriālu

km

380.00

4.

Transporta pakalpojumi
automašīnai ar kuru iespējams
izbērt un nolīdzināt ceļu
remontmateriālu

m/h

10.00

5.

Asfalta seguma remonts ar
šķembām un bituma emulsiju
pēc nepilnās tehnoloģijas
Krūmu atvašu pļaušana ar uz
traktora uzkarinātu krūmu
griezēju

m²

25

pārgāj.km

18

6.

Cena
par vienu
mērvienību
euro
bez PVN

Cena kopā
euro
euro
bez PVN
ar PVN

KOPĀ
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, 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 2016/4

INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZĽĒMEJU(IEM)
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”
/Aizpilda, ja piesaista apakšuzņēmējus darbu veikšanai vai piesaista apakšuzņēmējus, lai kvalificētos
nolikumā Pretendentam izvirzītajām prasībām./

Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daļas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

1.
……

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

19

Apakšuzľēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daļu apraksts

