APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2016.gada 21. novembrī
Protokols Nr. 20-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

„APES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2017.GADAM”
IDENTIFIKĀCIJAS NR. :APES ND 2016/20
NOLIKUMS

APE,
2016

1.

Pasūtītājs
Apes novada dome, reă. 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
Kontaktpersonas:
jautājumos par Nolikumu Inese Muceniece, telefons - 26419848;
Fakss – 64381158, e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
jautājumos par tehnisko specifikāciju Edīte Meistere, telefons - 28369535

2.

Iepirkuma metode un informācijas apmaiĦas 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 dokumentiem ar
iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā http://www.apesnovads.lv sadaĜā Publiskie iepirkumi.
2.3.Nolikumu var saĦemt 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.Pretendentiem ir tiesības prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu un tehnisko
specifikāciju.
2.5.Šie pieprasījumi iesniedzami rakstveidā, nosūtot vēstuli uz e-pastu: inese.muceniece@ape.lv
2.6.Noformējot vēstuli, obligāti jābūt norādei: Iepirkumam “Apes pilsētas tranzīta ielu
apsaimniekošana 2017.gadam”
ID: Nr. Apes ND 2016/20
2.7.Ja Pretendents ir laikus pieprasījis paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu, iepirkuma
komisija to sniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa
beigām.
2.8.Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (nenorādot tā iesniedzēju) publicē pasūtītāja mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie iepirkumi, kā arī tās tiek nosūtītas jautājumu
uzdevējam uz viĦa norādīto e-pasta adresi vai faksu.
2.9. Ieinteresētajam piegādātājam 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
3.1. Iepirkuma priekšmets ir Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2017.gadam saskaĦā ar
iepirkuma tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumu).
3.2. iepirkuma priekšmets tiek piedāvāts 1 daĜā:
3.2.1. „Apes pilsētas īpašumā esošo Valsts reăionālo autoceĜu maršrutos ietverto tranzīta ielu
uzturēšana” (tiks slēgts trīspusējs iepirkuma līgums, skatīt 7.pielikumu),
3.3. CPV kods: 90610000-6, papildus CPV kodi: 90620000-9, 50230000-6, 45233141-9.
3.4. Līguma izpildes laiks 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
3.5. Darbu izpildes vieta – Apes pilsēta.
3.6. Iepirkuma līgumcena bez PVN līdz EUR 8236,23 (astoĦi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro
un 23 centi). Ar PVN līdz EUR 9965,84 (deviĦi tūkstoši deviĦi simti sešdesmit pieci eiro 84 centi)
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3.7. Pakalpojumu veikšana un apmaksas nosacījumi:
3.7.1. Pakalpojumi veicami saĦemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti Ħemot vērā
pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, tranzīta ielu stāvokli un meteoroloăiskos
apstākĜus.
3.7.2. Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, piemērojot
pretendenta finanšu piedāvājumā nosauktās vienas vienības cenas eiro bez PVN.
4.

Līguma izpildes vieta -Apes novada Apes pilsēta

5.

Piedāvājuma derīguma termiĦš
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 termiĦa.
5.2.Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā, Pasūtītājs var
rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt
pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski paziĦo Pasūtītājam.

6.

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2016.gada 5. decembris plkst. 14 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz
norādīto adresi.
Piedāvājumu publiska atvēršana norādītajā adresē 5. decembrī 2016.gadā plkst. 14.00

7.

Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
7.1. Prasības

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

7.2. Iesniedzamie dokumenti
7.2.1. Pretendents iesniedz :
Pielikumu Nr.2
„Pretendenta pieteikuma veidlapa
iepirkumam”
7.2.1.1.Latvijā reăistrētiem Pretendentiem
nav obligāti jāsniedz reăistrācijas apliecības
kopija. PIL 8.2 panta kārtībā Iepirkumu
komisija pārbauda informāciju par Latvijas
Republikā reăistrētu pretendentu. Ja
pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt
nepieciešamo informāciju par Pretendentu, tad
Pasūtītājs, kura vārdā darbojas iepirkumu
komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam
desmit darbadienu laikā iesniegt izziĦas,
atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to
apliecinātas kopijas).
7.2.1.2.Ārvalstī reăistrēta vai pastāvīgi
dzīvojoša pretendenta,personālsabiedrības un
visu personālsabiedrības biedru (japiedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja
piedāvājumu iesniedzpiegādātāju apvienība) ir
jāiesniedz komercdarbību reăistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotu reăistrācijas apliecību
kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību
akti paredz reăistrācijas dokumentu izsniegšanu.
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7.1.2. Ja Pretendents ir personu apvienība (t.sk.
personālsabiedrība) ,tās dalībnieki slēdz savstarpēju
līgumu, ietverot informāciju par pilnvaroto
personu, kura pārstāv attiecīgo piegādātāju
apvienību (personālsabiedrību); informāciju par to,
7.2.2. Savstarpēji noslēgtā Līguma kopiju
kādu iepirkuma daĜu (tai skaitā finansiālā
izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem;
informāciju, kas pārstāv apvienību iepirkuma
procesā; informāciju, kas uzĦemas finanšu
darījumus; un citu informāciju.
7.1.3. Uz Pretendentu

un tā apakšuzĦēmējiem
/partneriem (ja piesaista) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2panta 5. daĜā minētie
izslēgšanas nosacījumi.
7.1.3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības
iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.1.3.1.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas
process (izĦemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.3.1.2.Ievērojot Valsts ieĦēmumu dienesta publiskās
nodokĜu parādnieku datubāzes pēdējās datu
aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam
dienā, kad paziĦojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad
iepirkuma komisija pieĦēmusi lēmumu par iepirkuma
uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē
paziĦojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad
pieĦemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešėiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokĜu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150
euro;
7.1.3.1.3.Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziĦojumā par plānoto līgumu vai
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 7.1.3.1.1. un
7.1.3.1.2.punktā minētie nosacījumi.

7.2.3. Latvijā reăistrētiem Pretendentiem nav

jāsniedz izziĦas.
Iepirkumu komisija pārbauda Ministru
kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā.
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt
nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura
vārdā darbojas iepirkumu komisija ir tiesīgs
pieprasīt Pretendentam iesniegt izziĦas, ka uz
pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daĜā definētie
izslēgšanas noteikumi. TermiĦš izziĦas
iesniegšanai-10 (desmit) darbdienas.
7.2.4. Ārvalstī reăistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša

pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības
biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu
iesniedz piegādātāju apvienība) piedāvājumā ir
jāiesniedz ārvalstīs kompetentas institūcijas izdotu
izziĦu (kas izdota ne vēlāk kā 1 mēnesi no iesniegšanas
brīža), kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 5. daĜā
definētie izslēgšanas noteikumi.
.

7.1.4. Finanšu piedāvājums.
Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekĜauj
jebkuras izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina 7.2.5. Aizpildīts Pielikums Nr. 3
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.
7.2.6. Aizpildīts Pielikums Nr. 4
7.1.5. Tehniskais piedāvājums
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7.1.6. Pretendenta veikto darbu saraksts, kas
pierāda iepriekšējo trīs gadu laikā iegūto pieredzi
vismaz 2(divu) līdzvērtīgu* pakalpojumu
sniegšanā par kopējo summu, kas nav mazāka par
šajā iepirkumā paredzamo līgumcenu.

7.2.7. Aizpildīts Pielikums Nr. 5

* Par līdzvērtīgiem pakalpojumiem uzskatāmi A1 vai
augstākas klases autoceĜu uzturēšanas vai
apsaimniekošanas darbi

7.1.7. Ja Pretendents piesaista apakšuzĦēmējus,
kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz
20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai
piesaista apakšuzĦēmējus, lai kvalificētos
Nolikumā izvirzītajām prasībām Pretendentam, tad
informāciju par šādiem apakšuzĦēmējiem iekĜauj
Nolikuma
7.1.8. Ja piedāvājumu

paraksta pilnvarota

7.2.8. Aizpildīts Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 6.1.

7.2.9. Pilnvara (ja attiecas)

persona
7.1.9. Ja Pretendents ir

fiziska persona un

būs ieguvis līguma slēgšanas tiesības, līdz līguma
slēgšanas brīdim jāreăistrējas VID kā
saimnieciskās darbības veicējam.
7.1.10.

7.2.10. Komisija to pārbaudīs VID pieejamajā
publiskajā datu bāzē. Ja VID publiskajā datu bāzē
nebūs iespējams iegūt šo informāciju, Pretendentam
likumā noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts iesniegt
nodokĜa maksātāja reăistrācijas apliecības kopiju,
uzrādot oriăinālu.

Pretendentam ir tiesības:
 pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus uzskata par svarīgiem,
lai apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt piegādes, noformējot tos atsevišėi
„Papildus dokumenti”; Papildus dokumentiem informatīvs raksturs
 Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla,
saskaĦā ar Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu,
piedāvājumam pievienot norādi par šādu informāciju.

8.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
8.1. Piedāvājuma noformējuma prasības:
8.1.1. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.
Jāiesniedz:
 viens oriăināls (saskaĦā ar 7.2. punktā”Iesniedzamie dokumenti” noteikto) ar norādi
piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī – „ORIĂINĀLS „
 finanšu un tehniskā piedāvājuma (pielikums Nr. 3, pielikums Nr.4) kopija ar norādi labajā
augšējā stūrī „KOPIJA”. Kopijas nav jācaurauklo.
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
8.1.2. Visas piedāvājuma daĜas un pieteikums dalībai Iepirkumā ir jānoformē atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt sanumurētiem un
numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
8.1.3. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
Juridiskajai persona: Pretendenta nosaukums, reăistrācijas Nr., pasta adrese, tālrunis,
fakss un e-pasts;
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Fiziskai personai: vārds un uzvārds, tālrunis un e-pasts uzvārds, saimnieciskās darbības
veicēja reăistrācijas numurs (ja tāds ir iegūts VID) , adrese
APES NOVADA DOMES IEPIRKUMA KOMISIJAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Piedāvājums iepirkumam “Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana
2017.gadam” Identifikācijas NR. APES ND 2016/20
Neatvērt līdz 2016.gada 5. decembrim plkst.14:00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar visu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
8.2. Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā
iekĜautie 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 skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitĜiem, noteicošais būs
apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
8.4.Piedāvājuma grozījumus noformē nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas
prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 8.1.3.punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi:
„Piedāvājuma grozījumi”.
8.5.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
8.6.Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši
nolikuma minētajām prasībām. Šādos gadījumos piedāvājums netiek izskatīts un tiek atgriezts
atpakaĜ iesniedzējam.
8.7. Piedāvājumu saĦemšana:
8.7.1.Piedāvājumus saĦem un reăistrē Apes novada domē kancelejas lietvede Stacijas iela 2, Ape.
SaĦemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma
saĦemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saĦemts pēc piedāvājuma iesniegšanas
termiĦa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to
iesniegšanas secībā reăistrē kopējā novada pašvaldībā saĦemto / nosūtīto dokumentu
elektroniskajā reăistrā.
8.7.2. Ja piedāvājums saĦemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma
izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties veic pasākumus, lai
par to informētu Pretendentu.
8.7.3.Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, atbildīgā persona pēc piedāvājuma saĦemšanas nokopē
piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saĦemšanas datums
un laiks, un atdod to piedāvājumu iesniegušajai personai kā apliecinājumu par piedāvājuma
saĦemšanu konkrētajā laikā.
8.8.4.SaĦemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaĜ pretendentiem tikai kādā no šiem
gadījumiem:
 ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiĦa beigām;
 ja pretendents to atsauc pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām;
 ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 8.1.3.punkta prasībām un ir ticis atvērts pirms laika.
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9.

Piedāvājuma cena
Pretendents finanšu piedāvājumā iekĜauj visus iespējamās izmaksas, paredzamos
sadārdzinājumus un citas iespējamās cenu izmaiĦas izĦemot PVN. Līguma izpildes laikā netiek
pieĜauta līgumcenas maiĦa, kas pamatota uz izmaksu izmaiĦām.

10.

Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veiks 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, ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
10.2. Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daĜas prasībām visus Pretendentus dienā, kad
paziĦojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā. Atkarībā no pārbaudē iegūtajiem
rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies saskaĦā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 8. daĜas
noteikumiem.
Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešėirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija to pārbaudīs
arī dienā, kad tiks pieĦemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām.
10.3. Komisija pārbaudīs, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos dokumentus.
Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nebūs iesniegts vai Pretendents būs iesniedzis
nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskatīs.
10.4. Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
10.5. Finanšu un tehnisko piedāvājumu.
10.6. Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma
prasībām, piedāvājuma iesniedzējs var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kĜūdu. Ja komisija
piedāvājumā konstatē aritmētiskas kĜūdas, tā šīs kĜūdas izlabos un to paziĦos pretendentam, kura
piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kĜūdas,
iepirkumu komisija Ħems vērā tikai iepriekšnoteiktajā kārtībā labotās cenas.
10.8. Ja iepirkumu komisija pārbaudot secinās, ka ir iesniegts piedāvājums ar nepamatoti zemu
cenu, tad, pirms noraidīt piedāvājumu, komisija lūgs Pretendenta paskaidrojumus vai
apliecinājumus.
10.9. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Nolikumam atbilstošu Pretendenta
piedāvājumu ar zemāko cenu.

11.

Iepirkumu komisijas tiesības
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 minētajām prasībām.
11.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
11.5. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
11.6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
11.7. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
11.8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem aktiem un šo
Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
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11.9.Pārbaudīt Pretendentu publiski pieejamā datu bāzēs.
12.

Pretendenta tiesības un pienākumi
12.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
12.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa 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, izziĦas un citus dokumentus uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par
papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
12.5.Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziĦas vai citu informāciju, ja Pasūtītājs tam pieejamās datu
bāzēs ir ieguvis kĜūdainu informāciju.
12.6.Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
12.7.Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13.

Līguma slēgšana
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.
Iepirkuma līgums tiek slēgts Ħemto vērā piedāvājumā norādīto cenu. Līguma paraugs Nolikuma
7. pielikumā.

13.

Pielikumi
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 5 – Informācija par pieredzi
Pielikums Nr. 6 – Informācija par apakšuzĦēmējiem
Pielikums Nr. 6.1.- ApakšuzĦēmēju apĦemšanās
Pielikums Nr. 7 – Līguma paraugs ar pielikumiem

Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „APES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2017.GADAM”
/Jautājumus par Nolikuma Tehnisko specifikāciju var uzdot Apes pilsētas komunālās nodaĜas vadītājai Edītei Meisterei –
telefons: 28369535; e-pasts: edite.meistere@ape.lv/

1. Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana ietver šādas darbības pēc pasūtītāja darba uzdevuma saĦemšanas:
1.1. Brauktuves (vidējais platums 6m) attīrīšana no sniega,
1.2. Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu (3,5m), izkaisot 0,5m3,
1.3. Slīdamības samazināšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), izkaisot 70 kg sāls uz 1km,
1.4. Slīdamības samazināšana ar smilti vai šėembiĦām uz joslu (3,5m),
1.5. CeĜu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceĜa zīmju attīrīšana no sniega,
1.6. CeĜu apsekošana ziemā,
1.7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno tehnoloăiju (h=5 cm),
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1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h = 5 cm), izmantojot nepilno tehnoloăiju,
Bedrīšu remonts ar emulsiju un šėembām (h = 4 cm),
Sniega vaĜĦu pārvietošana ārpus autoceĜa klātnes,
CeĜu operatīvā kopšana vasaras sezonā,
CeĜu apsekošana vasaras sezonā,
Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana,
Nomales ar grants segumu profilēšana,
Mehanizētā zāles pĜaušana,
Brauktuves apzīmējumu atjaunošana.

2. Apes novada pašvaldības īpašumā esošo tranzīta ielu, kas ir iekĜautas valsts reăionālo autoceĜu maršrutos,
ikdienas uzturēšanai 2017.gadā, saraksts:
Valsts autoceĜa maršruta indekss, nosaukums
Ielas
nosaukums
(no km līdz km)
Skolas – Loka – P 19 Ape – ( Vidzemes šoseja) - Igaunijas robeža no 1,815 km
Dzirnavu ielas

līdz 3,484km

Pasta iela

P 39 Alūksne – Ape no 26,176 km līdz 26,806

Ielas kopgarums*
(km)
1,669

0,630

Kopā:

2,299

* - jāĦem vērā, ka ielu brauktuvju vidējais platums 6m.
2.1.attēls
Apes novada pašvaldības īpašumā esošo Apes pilsētas tranzīta ielu, kas ir iekĜautas valsts reăionālo
autoceĜu maršrutos 2017.gadā shēma

26,806 Pasta iela 0,630
3.484

Dzirnavu iela 0,923 km

26.176

km

P19 Ape (Vidzemes šoseja) - Igaunijas rob.

P39 Alūksne - Ape
Loka iela 0,193
km

Skolas iela 0,553 km

1.815
P19 Ape (Vidzemes šoseja) - Igaunijas robeža
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4. Darbu izpilde uz ielām jāveic pamatojoties uz pasūtītāja darbu uzdevumiem, saskaĦā ar Ministru kabineta
09.03.2010. noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas uzturēšanas prasībām un
to izpildes kontroli” un veicot darbus jāievēro „CeĜu specifikācijas 2015”, kas apstiprinātas VAS „Latvijas
valsts ceĜi” Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā.

5. Apes novada pašvaldības Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā,
kas ir iekĜauta valsts reăionālā autoceĜa P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un P 39 Alūksne – Ape
maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gadā:
Nr
p.k.

Darbu
nosaukums

1.
2.

Brauktuves (vidējais platums 6m) attīrīšana no sniega
Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu
(3,5m), izkaisot 0,5m³
Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), izkaisot
70kg sāls uz 1km
Brauktuves kaisīšana ar smilti vai šėembiĦām uz joslu
(3,5m)
CeĜu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceĜa zīmju
attīrīšana no sniega
CeĜu apsekošana ziemā
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno
tehnoloăiju (h=5cm)
Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot
nepilno tehnoloăiju
Bedrīšu remonts ar emulsiju un šėembām (h=4cm)
Sniega vaĜĦu pārvietošana ārpus autoceĜa klātnes
CeĜu operatīvā kopšana vasaras sezonā
CeĜu apsekošana vasaras sezonā
Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana
Nomales ar grants segumu profilēšana
Mehanizētā zāles pĜaušana
Brauktuves apzīmējumu atjaunošana

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

km

Plānotais
darbu
daudzums
30

km

30

km

30

km

30

km
km

2.3
2.3

m²

30

m²
m²
km
km
km
tek.m
tek.m
tek.m
tek.m.

20
30
5.48
2.3
2.3
14.48
400
1669
2299

Mērvienība

Piezīmes:
1. Tranzīta ielai ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaĦā ar
A uzturēšanas klases prasībām.
2. Norādītie darbu apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas.
3.

Pretendents paredzētos darbus veic ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„APES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2017.GADĀ”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20)
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reăistrācijas 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:
IeĦemamais 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
pieĦemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz
līguma slēgšanas brīdim

Mēs apliecinām , ka
•

nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izĦemot 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 termiĦam tas būs likvidēts;

•

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

•

Pretendents ir reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai;

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišėi, kā arī
papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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•

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam
„APES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2017.GADĀ”, iepirkuma identifikācijas Nr. Apes
ND 2016/20

•

Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai;

•

Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar cenu
izmaiĦām un citiem neparedzētiem apstākĜiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas
nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaĦā ar tehnisko specifikāciju.

•

Pretendentam ir atbilstošs un pietiekams tehniskais nodrošinājums Nolikumā noteikto darbu kvalitatīvai
izpildei;

•

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 2016/20

Darbu nosaukums

1.
2.

Brauktuves (vidējais platums 6m) attīrīšana no sniega
Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu
(3,5m), izkaisot 0,5m³
Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m),
izkaisot 70kg sāls uz 1km
Brauktuves kaisīšana ar smilti vai šėembiĦām uz joslu
(3,5m)
CeĜu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceĜa zīmju
attīrīšana no sniega
CeĜu apsekošana ziemā
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot
pilno tehnoloăiju (h=5cm)
Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot
nepilno tehnoloăiju
Bedrīšu remonts ar emulsiju un šėembām (h=4cm)
Sniega vaĜĦu pārvietošana ārpus autoceĜa klātnes
CeĜu operatīvā kopšana vasaras sezonā
CeĜu apsekošana vasaras sezonā
Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana
Nomales ar grants segumu profilēšana
Mehanizētā zāles pĜaušana
Brauktuves apzīmējumu atjaunošana

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

Orientējošie
izpildāmo
darbu apjomi

Nr.p.k.

Mērvienība

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
Mēs piedāvājam veikt Apes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas darbus saskaĦā ar iepirkuma Nolikumā un
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par šādām vienību līgumcenām:

km

30

km

30

km

30

km

30

km
km

2.3
2.3

m²

30

m²
m²
km
km
km
tek.m
tek.m
tek.m
tek.m

Vienas
vienības
cena

Summa

(bez PVN)
(euro)

(bez PVN)
(euro)

20
30
5.48
2.3
2.3
14.48
400
1669
2299
Kopā bez PVN*
PVN
Kopā ar PVN

* - vērtējamā cena
1. tranzīta ielu remontdarbi (bedrīšu remonts) tiks uzsākti ne vēlāk kā ___(.........) dienu laikā pēc Pasūtītāja darba
uzdevuma saĦemšanas.
(ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā).
2. Piedāvājam garantijas laiku bedrīšu remontdarbiem un materiāliem ___(.........) mēneši.
3. Veicot darbus tiks ievērotas „CeĜu specifikācijas 2015”, kas apstiprinātas VAS „Latvijas valsts ceĜi”
Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā. un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumi Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
4. Apliecinām, ka Apes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas darbi tiks veikti saskaĦā ar normatīvajiem aktiem un šī
iepirkuma Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
Nr.
p.k.

1.
2.

3

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pakalpojumā iekĜautie procesi un
norises

Pakalpojumā
iekĜauto
procesu un
norišu apraksts

Brauktuves (vidējais platums 6m)
attīrīšana no sniega
Slīdamības samazināšana ar smiltssāls maisījumu uz joslu (3,5m),
izkaisot 0,5m3
Slīdamības samazināšana ar mitro sāli
uz joslu (3,5m), izkaisot 70 kg sāls uz
1km
Slīdamības samazināšana ar smilti vai
šėembiĦām uz joslu (3,5m)
CeĜu operatīvā kopšana ziemā, tai
skaitā, ceĜa zīmju attīrīšana no sniega
CeĜu apsekošana ziemā
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto
maisījumu, izmantojot pilno
tehnoloăiju (h=5 cm)
Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h =
5 cm), izmantojot nepilno tehnoloăiju
Bedrīšu remonts ar emulsiju un
šėembām (h = 4 cm)
Sniega vaĜĦu pārvietošana ārpus
autoceĜa klātnes
CeĜu operatīvā kopšana vasaras
sezonā
CeĜu apsekošana vasaras sezonā
Caurteku ieteces un izteces grāvju
tīrīšana
Nomales ar grants segumu profilēšana
Mehanizētā zāles pĜaušana
Brauktuves apzīmējumu atjaunošana

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pakalpojuma
sniegšanā iesaistīto
izpildītāju
kvalifikācija un
pieredze

Pakalpojuma
sniegšanā izmantotās
metodes, materiāli
un tehniskais
aprīkojums

Pielikums Nr. 5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20
INFORMĀCIJA PAR PIEREDZI
Pretendenta iepriekšējos trīs gados veikto darbu saraksts:
Darbu pasūtītājs
(nosaukums)
____________________
Pasūtītāja kontaktinformācija
(tālrunis)

AutoceĜi, uz kuriem veikti uzturēšanas / apsaimniekošanas
darbi
Uzturēšanas
klase

Darbu apjoms
(euro)

CeĜa nosaukums

Darbu
izpildes gads

1…….
……..

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMEJU(IEM)

Nr.
p.k.

Darbu izpildītāja nosaukums
(Pieaicinātais apakšuzĦēmējs)

Nododamo darbu
nosaukums
(saskaĦā ar Tehnisko
specifikāciju)

Apjoms
(euro un % no kopējās
summas)

1.
……
Apliecinām, ka Apes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas darbi tiks veikti saskaĦā ar normatīvajiem aktiem un šī
iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr. 6.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20

APAKŠUZĥĒMĒJA APĥEMŠANĀS
Ar šo mēs ____________________________ __________________ apĦemamies kā apakšuzĦēmējs
(uzĦēmuma nosaukums, reă. Nr.)

strādāt pie līguma „Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2017.gadā”
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)

piešėirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot__________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzĦēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20
PARAUGS
LĪGUMS Nr. LVC 2016/1.3./____/AC
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekĜiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma
Apē,

2016. gada _____________

Apes novada dome priekšsēdētājas Astrīdas HARJU personā, kura rīkojas saskaĦā ar likumu „Par
pašvaldībām” un Apes novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
………….. personā, kurš rīkojas saskaĦā ar ……………… (datums, dokumenta nosaukums, Nr.),
turpmāk tekstā – Izpildītājs,
………….. pamatojoties uz 2013. gada 16.decembra deleăēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes
ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceĜi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceĜu
uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceĜu tīkla finansējumam paredzētiem
līdzekĜiem, valdes priekšsēdētāja JāĦa LANGES personā, kurš darbojas saskaĦā ar valdes 2015. gada
21.decembra lēmumu Nr. 31/1 (protokols Nr. 31., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,
saskaĦā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu
ikdienas uzturēšanā 2017. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana
2017.gadā” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta nosacījumiem, identifikācijas Nr. Apes ND 2016/20,
un 2016. gada ………………. iepirkuma komisijas lēmuma (Nr. …………………….) rezultātiem, noslēdz šādu
līgumu:
Līguma priekšmets
1.

Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Apes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana
2017. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
1.1. Skolas, Loka, Dzirnavu ielas 1,669 km kopgarumā, kas ir iekĜautas valsts reăionālā autoceĜa P19 Ape
(Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža maršrutā no 1,815 km līdz 3,484 km;
1.2. Pasta iela 0,630 km kopgarumā, kas ir iekĜauta valsts reăionālā autoceĜa P39 Alūksne - Ape maršrutā no
26,176 km līdz 26,806 km.
Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apĦemas:
2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu
prasībām;
2.2. pieĦemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaĦā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekĜiem, par faktiski padarītā Darba
izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaĦā ar vienības cenām, kas norādītas līguma
1. pielikumā, un saskaĦā ar līguma 2., 3. pielikumu.
3. Izpildītājs apĦemas:
3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaĦā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums), Darba izpildes kalendāro
grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām
specifikācijām (līguma 3. pielikums);
3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
3.3. izpildīt Darbu saskaĦā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta
2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem”;
3.4. nodrošināt šī līguma 1.1., 1.2. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši A1 uzturēšanas
klases prasībām;
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3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt
LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieĦemšanu un attiecīgu rēėinu.
LVC iesniedzamajā rēėinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:
Maksātājs
Reăistrācijas Nr.
PVN maksātāja reăistrācijas Nr.
Adrese
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konta Nr.

LR Satiksmes ministrija
90000088687
LV90000088687
GogoĜa iela 3, Rīga, LV-1743
Valsts kase
TRELLV22
LV62TREL2170389081000

4. LVC apĦemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekĜiem Izpildītājam par
faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaĦā ar Pasūtītāja
akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaĦā ar
līguma 2., 3. pielikumu.
Līgumcena un norēėinu kārtība
5. SaskaĦā ari Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceĜu
fonda programmai piešėirto līdzekĜu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv
no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekĜiem:
5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 4104,00 (četri tūkstoši viens simts četri euro
00 centi), PVN (21 %) EUR 861,84 (astoĦi simti sešdesmit vens euro 84 centi), kopā EUR 4965,84 (četri
tūkstoši deviĦi simti sešdesmit pieci euro 84 centi);
5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta EUR 4132,23 (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro 23 centi), PVN
(21 %) EUR 867,77 (astoĦi simti sešdesmit septiĦi euro 77 cents), kopā EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro
00 centi);
5.3. kopējā līgumcena ir EUR 8236,23(astoĦi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 23 centi), PVN (21 %)
EUR 1729,61 (viens tūkstotis septiĦi divdesmit deviĦi euro 61 cents), kopā EUR 9965,84 (deviĦi tūkstoši deviĦi
simti sešdesmit pieci euro 84 centi).

6. Savstarpējie norēėini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs vai LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu
apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēėinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās
vērtības nodokĜa likme.
Līgumsods un nepārvarama vara
9. Par pieĜautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi) apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu
laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saĦemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēĜ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu
0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieĦemti tādi normatīvie akti,
kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daĜēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas
radītiem apstākĜiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī
līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī
jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi,
likumdošanas izmaiĦas un tamlīdzīgi apstākĜi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī
līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieĦemšanas aktu un Izpildītājs
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diennakts laikā pēc akta saĦemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saĦem samaksu par visiem līdz
tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
Līguma termiĦš un līguma izbeigšana
15. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas diens un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēneši.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiĦa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par
iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēĜas iepriekš un brīdinājumā
norādītajā termiĦā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos
līgumsaistību pārkāpumus.
Citi noteikumi
17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaĦā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma
priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi
un no to parakstīšanas dienas kĜūst par šī līguma neatĦemamu sastāvdaĜu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā,
Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceĜā. Ja vienošanās ceĜā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos
izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārĦēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to
nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz …(…) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei.
Līguma pielikumi:
1. pielikums. Tāme Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km
kopgarumā, kas ir iekĜautas valsts reăionālā autoceĜa P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un P39
Alūksne - Ape maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā.
2. pielikums. Kalendārais grafiks Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas
2,299 km kopgarumā, kas ir iekĜautas valsts reăionālā autoceĜa P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un
P39 Alūksne - Ape maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā.
3. pielikums. Apes novada Apes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pasūtītājs:
Apes novada dome, reăistrācijas Nr. 90000035872, adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, bankas
rekvizīti – A/S ”Swedbank”, kods HABALV2X, konta Nr. LV58HABA0551019501599. Tālrunis 64307220
Izpildītājs:
…………… „………”, reăistrācijas Nr. …………………….., adrese – ….. iela ….., ………., LV-……….,
bankas rekvizīti – ………………………….., kods ………………………, konta Nr. ……………………..
Tālrunis ………………………..
LVC:
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceĜi”, reăistrācijas Nr. 40003344207, adrese – GogoĜa iela 3, Rīga,
LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Astrīda Harju
/Apes novada domes priekšsēdētāja/

Vārds, uzvārds

LVG
Jānis Lange
/amats/
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/Valdes priekšsēdētājs/

1. pielikums līgumam Nr. LVC 2016/1.3./____AC
2016. gada ___. ____________

TĀME
Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā, kas ir iekĜauta
valsts reăionālā autoceĜa P19 Ape (Veclaicenes šoseja) – Igaunijas robeža un P39 Alūksne - Ape maršrutā,
ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā

Nr.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzumi

Vienības
cena
euro
(bez PVN)

Izmaksas
kopā
Euro
(bez PVN)

1.

Kopā
PVN 21 %
Pavisam
tajā skaitā no SM līdzfinansējuma (ar PVN)EUR

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVG

Astrīda Harju

Vārds, uzvārds

Jānis Lange

/Apes novada domes priekšsēdētāja/

/amats/

20

/Valdes priekšsēdētājs/

2. pielikums līgumam Nr. LVC 2016/1.3./____AC
2016. gada ___. ____________

KALENDĀRAIS GRAFIKS
Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā, kas ir
iekĜauta valsts reăionālā autoceĜa P19 Ape (Veclaicenes šoseja) – Igaunijas robeža un P39 Alūksne - Ape
maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
Nr.
p.k.

Izmaksas
(ar PVN)
EUR

Darbu nosaukums

tajā skaitā pa ceturkšĦiem
1.

2.

3.

4.

1.

Kopā( ar PVN) EUR
tajā skaitā no SM līdzfinansējuma (ar
PVN)EUR

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVG

Astrīda Harju

Vārds, uzvārds

Jānis Lange

/Apes novada domes priekšsēdētāja/

/amats/

21

/Valdes priekšsēdētājs/

3. pielikums līgumam Nr. LVC 2016/1.3./____AC
2016. gada ___. ____________

Apes novada Apes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas
Apes novada Apes pilsētas tranzīta ielu, kas iekĜautas valsts reăionālo autoceĜu maršrutos, ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanai 2016.gadā tiek piemērotas „Valsts autoceĜu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS “Latvijas Valsts ceĜi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu
Nr.488.

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVG

Astrīda Harju

Vārds, uzvārds

Jānis Lange

/Apes novada domes priekšsēdētāja/

/amats/

22

/Valdes priekšsēdētājs/

