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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
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiĦas
kārtība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie iepirkumi.
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

3.

Iepirkuma
priekšmets

Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu remontiem
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9)
CPV kods- 14500000-6
Iepirkums paredz:
Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldību ceĜu remontiem
(pielikums Nr. 1)
iepirkuma priekšmets ir sadalīts daĜās;
 par katru iepirkuma daĜu ir jāiesniedz atsevišės piedāvājums;
 pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai visām daĜām, iesniedzot
piedāvājumus par konkrēto daĜu/daĜām, pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par visām pozīcijām, kuras norādītas attiecīgās daĜas tehniskajā
specifikācijā;
 vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu
varianti.
Pasūtītājs dolomītšķembas izvedīs ar savu transportu.

4.

Darbības vieta

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiĦš

Apes novada teritorija
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.
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
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2015.gada 21. jūlijam plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
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Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā (personu apvienība ir vienots subjekts, neatkarīgi no

7.

Prasības
pretendentam

tā, vai personu apvienība ir sabiedrība Civillikuma izpratnē vai
pilnsabiedrība Komerclikuma izpratnē) , kas attiecīgi tirgū piedāvā
piegādāt, pārdot preces vai sniegt pakalpojumu.
Ir reăistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.
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.
Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā daĜā
minētie izslēgšanas nosacījumi:
1) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokĜu parādu ,t.sk. valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
2) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izĦemot 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.
Pretendents ir reăistrēts Komercreăistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības reăistrā
ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Ir ražošanas procesa kontroles sertifikāts.
Pretendentam ir Atbilstības deklarācija, ka šėembas atbilst Eiropas standartam EN
13242:2002+A1:2007 „Minerālmatriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem
maisījumiem būvniecībai un ceĜu konstrukcijām”
Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēėināties pēcapmaksā ar
bezskaidras naudas norēėinu (ar pārskaitījumu);

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu
piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daĜām.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriăināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī –
„ORIĂINĀLS „ un atsevišėi finanšu piedāvājuma kopija ar norādi labajā augšējā
stūrī „KOPIJA”
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
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.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu remontiem
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2015. gada 21. jūlijam plkst. 14.00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
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.
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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.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai
(Pielikums Nr. 1)
Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.

9.

Iesniedzamā
informācija

1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.2, kas ietver Apliecinājumu, kurā
Pretendents (ja Pretendents ir juridiska persona) norāda, ka attiecībā uz to
nepastāv šādi nosacījumi:
1.1. pasludināts tā 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;
1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta), nav nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādi, vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro.
2. Ja Pretendents reăistrēts ārzemes:
2.1. piedāvājumam jāpievieno Reăistrācijas apliecības vai komersanta
reăistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un
individuālajam komersantam) vai izziĦu, ko izsniedzis LR UzĦēmumu
reăistra līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reăistrēts, un kas
apliecina, ka Pretendents ir reăistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja Pretendents
ir juridiska persona);
2.2. pēc Pasūtītājs pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās
institūcijas izziĦas, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas šī nolikuma
9.1.1. un 9.1.2..punktos minētie gadījumi.
3. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
5. Finanšu piedāvājums - (Pielikums Nr. 3)
Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.
6. 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 4. pielikumā.
7. 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.
8. Ražošanas procesa kontroles sertifikāta kopija.
9. Atbilstības deklarācijas kopija, ka šėembas atbilst Eiropas standartam EN
13242:2002+A1:2007 „Minerālmatriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem
maisījumiem būvniecībai un ceĜu konstrukcijām
10. Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam,
kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziĦas, atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to apliecinātas kopijas).
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Piedāvājuma
10. cena

Cenā jāietver visi nodokĜi, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši
Pretendentam, izĦemot 21% PVN.

11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšana
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic
slēgtā sēdē.
Komisija vērtē:
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.
2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus un to patiesumu.
Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts, komisija
pieprasa šī dokumenta iesniegšanu un norāda iesniegšanas laiku.
Ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
3. Finanšu piedāvājumu.
4. Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daĜas prasībām Pretendentu, kuram būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikuma prasībām.
5. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šī Nolikuma un
normatīvo aktu prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
5.2. Iepirkuma komisija izvēlas vienu piedāvājumu katrā iepirkuma daĜā.
5.3. Vērtēšanas principi un aprēėina formula:
K – vienas kravas cena
A - 1 t piedāvātā šėembu cena atbilstoši frakcijai
B - transporta līdzekĜa kravnesība (automašīna SISU-15 t; traktors ar piekabi
MTZ 82 – 6 t)

C – 1 km transporta izmaksas bez PVN (automašīna SISU-1.10 euro; traktors ar
piekabi MTZ 82 – 0.47euro)

D – attālums no karjeras līdz :
1. Virešu pagasta Vidagas ciemam
2. Gaujienas pagasta Gaujienas ciemam
3. Apes pilsētai
4. Trapenes pagasta Trapenes ciemam
K = (A x B) + (C x D)
Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko
(K) vērtību.
6. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas
tiesības, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² panta kārtībā tiks pārbaudīta
informācija:
UzĦēmumu reăistrā vai pretendentam nav pasludināts maksātnespējas vai
likvidācijas process, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas likvidēts.
Publiskajās datu bāzēs tiks pārbaudīts vai pretendentam nav apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, kā arī vai pretendentam Latvijā vai
valstī, kurā tas reăistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokĜu
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
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kopsummā pārsniedz 150 euro.
Konstatējot pretendentam nodokĜu parādus, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, tiek noteikts termiĦš –10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas
vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas
apliecinājuma (pretendenta apliecināta izdruka no Valsts ieĦēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas) iesniegšanai.
Ārzemēs reăistrētam Pretendentam pēc Pasūtītājs pieprasījuma
jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziĦas, kas
apliecina, ka uz Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 8² panta 5.
punktā minētie gadījumi.
Ja noteiktajā termiĦā apliecinājums nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no
turpmākas dalības iepirkumā.
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
2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām
prasībām.
3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā.
4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
Pretendenta
13. tiesības un
pienākumi

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu
prasībām.
4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par
papilduinformāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei,
Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.
5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā

14. Līguma slēgšana

15. Pielikumi

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 darbības laiks – līdz 2016. gada 31. oktobrim
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzĦēmējiem
Pielikums Nr.5 – ApakšuzĦēmēju apĦemšanās
Pielikums Nr. 6 – Līguma projekts
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pasūtītājs dolomītšėembas un maisījumu izvedīs ar savu transportu.

Pretendentam ir ražošanas procesa kontroles sertifikāts
Pretendentam ir Atbilstības deklarācija, ka šėembas atbilst Eiropas standartam EN
13242:2002+A1:2007 „Minerālmatriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem
būvniecībai un ceĜu konstrukcijām”
1. daĜa- Dolomītšėembas un maisījums Virešu pagasta teritorijas ceĜiem

Šėembu maisījums
Šėembu maisījums
Šėembu maisījums
Mazgāta dolomīta smilts
Šėembu maisījums

0/45 - 50 t
0/32 – 200 t
8/16 - 20 t
0/2 - 10t
0/8 - 100t

2. daĜa – Dolomītšėembu maisījums Apes pilsētas un pagasta teritorijas ceĜiem

Šėembu maisījums 0/45
Šėembu maisījums 0/32
Šėembu maisījums 0/16

-

250 t
250 t
50 t

3. daĜa- Dolomītšėembas un maisījums Gaujienas pagasta teritorijas ceĜiem

Šėembu maisījums 0/32
Šėembas
8/16
Šėembas
8/32

–
–

500 t
50 t
120 t

4. daĜa- Dolomītšėembas un maisījums Trapenes pagasta teritorijas ceĜiem

Šėembu maisījums 0/45

-

120 t
Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu remontiem”
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:

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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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 uzvarētāja
noteikšanai.
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;

•

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam „Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu remontiem”, iepirkuma
identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9

•

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

•

Pretendentam ir ražošanas procesa kontroles sertifikāts

•

Pretendentam ir Atbilstības deklarācija, ka šėembas atbilst Eiropas standartam EN
13242:2002+A1:2007 „Minerālmatriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem
būvniecībai un ceĜu konstrukcijām”

•

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.

•

Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
„Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu remontiem”
1. daĜa- Dolomītšėemas un maisījums Virešu pagasta teritorijas ceĜiem
N.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Frakcija

Paredzamais
daudzums
(tonnas)

Šėembu maisījums
0/45
Šėembu maisījums
0/32
Šėembu maisījums
8/16
Šėembu maisījums
0/8
Mazgātas dolomīta
smiltis
0/2

Vienas tonnas
cena bez PVN
euro

Cena kopā
bez PVN
euro

Cena kopā
ar PVN
euro

50
200
20
100
10
Kopā

Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

(summa vārdiem)
(summa vārdiem)

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
2. daĜa – Dolomītšėembu maisījums Apes pilsētas un pagasta teritorijas ceĜiem
N.
p.
k.
1.
2.
3.

Frakcija

Paredzamais
daudzums
(tonnas)

Šėembu maisījums
0/45
Šėembu maisījums
0/32
Šėembu maisījums
0/16

Vienas tonnas
cena bez PVN
euro

Cena kopā
bez PVN
euro

250
250
50
Kopā

Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

(summa vārdiem)
(summa vārdiem)

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Cena kopā
ar PVN
euro

3. daĜa – Dolomītšėembas un maisījums Gaujienas pagasta teritorijas ceĜiem
N.
p.
k.
1.
2.
3.

Frakcija

Šėembu maisījuma
0/32
Šėembas
8/16
Šėembas
8/32

Paredzamais
daudzums
(tonnas)

Vienas tonnas
cena bez PVN
euro

Cena kopā
bez PVN
euro

Cena kopā
ar PVN
euro

500
50
120
Kopā

Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

(summa vārdiem)
(summa vārdiem)

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
4. daĜa – Dolomītšėembas un maisījums Trapenes pagasta teritorijas ceĜiem
N.
p.
k.
1.

Frakcija

Šėembu maisījums
0/45

Paredzamais
daudzums
(tonnas)

Vienas tonnas
cena bez PVN
euro

Cena kopā
bez PVN
euro

120
Kopā

Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

(summa vārdiem)
(summa vārdiem)

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Cena kopā
ar PVN
euro

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9

INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMEJU(IEM)

Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daĜas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

ApakšuzĦēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daĜu apraksts

1.
……

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

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9
APAKŠUZĥĒMĒJA APĥEMŠANĀS

( Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents
informāciju neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.)
Ar šo mēs ____________________________ (uzĦēmuma nosaukums, reă.Nr.) apĦemamies kā
apakšuzĦēmējs strādāt pie līguma „„Dolomītšėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu

remontiem”
izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešėirtas tiesības
slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos
apakšuzĦēmējam veicamos darbus un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.

Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents
informāciju neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.
ApakšuzĦēmēja
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/9

PARAUGS
PREČU PIRKUMA LĪGUMS Nr.
Apē, 2015. gada __. _______
Apes novada dome, reăistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese - Stacijas iela 2, Ape , Apes
novads, LV-4337, tās izpilddirektora Viestura Dandena personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukts – „Pircējs”, no vienas puses,
un _________________, reăistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese - ____, Rīga, tās valdes
locekĜa ____ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk „Pārdevējs”, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišėi saukts - Puse, bet abi kopā - Puses, pamatojoties uz Apes novada domes
rīkotā iepirkuma “ Dolomīta šėembu iegāde Apes novada pašvaldības ceĜu remontiem”” (identifikācijas
Nr. APES ND ____) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez maldības, viltus un spaidiem,
noslēdz šo līgumu par dolomītšėembu iegādi, turpmāk tekstā – “Līgums”, par sekojošo:
1.Līguma priekšmets
1.1. PĀRDEVĒJS apĦemas pārdot dolomīta šėembas, turpmāk tekstā sauktas PRECE, un PIRCĒJS
apĦemas pirkt un pieĦemt no PĀRDEVĒJA un pilnā apmērā apmaksāt PĀRDEVĒJAM pieĦemtās
PRECES atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
1.2. PREČU apjoms un citi nosacījumi tiks saskaĦoti PUSĒM savstarpēji vienojoties par katru pirkumu
atsevišėi.
2.Līguma pamatnoteikumi
2.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod, bet PIRCĒJS pērk un pieĦem PRECES, saskaĦā ar pasūtījuma
nosacījumiem un abpusēji parakstītu preču pavadzīmi – rēėinu, turpmāk tekstā PPR.
2.2. Šī Līguma noteikumi ir piemērojami attiecībā uz jebkurām šī Līguma darbības laikā parakstītajām
PPR.
3.Preces cena un apmaksas noteikumi
3.1. Cena par PRECĒM tiek noteikta atbilstoši PĀRDEVĒJA iepirkuma dokumentos piedāvātajam
izcenojumiem. (Pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums”)
3.2. Par PRECĒM PIRCĒJS norēėinās ar PĀRDEVĒJU sekojošā veidā:
3.2.1 PIRCĒJS apĦemas maksāt PĀRDEVĒJAM PREČU summu saskaĦā ar PPR un tajā
noteiktajā termiĦā, ievērojot Līguma 3.5.punkta noteikumus.
3.2.2. PIRCĒJS saskaĦā ar PPR PREČU pilnu maksu pārskaita uz PĀRDEVĒJA PPR norādīto
bankas kontu.
3.4. Par PREČU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ienākusi PĀRDEVĒJA kontā.
3.5. PIRCĒJS par PRECI norēėinās pēcapmaksā 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no PRECES
saĦemšanas brīža kad PRECES pieĦēmējs ir parakstījis PPR (preču pavadzīme-rēėins)
3.6. Līgumā noteiktā dolomīta šėembu frakciju cena fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un
nevar tik mainīta līguma darbības laikā izĦemot gadījumu, ja tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par
10 % vai vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas paaugstina nodokĜu apmēru, kas PRECES izmaksas
būtiski (par desmit vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina. Cenu izmaiĦas pierādāmas ar Valsts
statistikas komitejas izziĦu. Šajā minētajā gadījumā cenas var tikt izmainītas, tikai Pusēm savstarpēji
vienojoties.
4. Preces piegādes, nodošanas un pieĦemšanas kārtība
4.1. PIRCĒJS ar savu transportu ierodas pēc preces iepriekš to saskaĦojot ar PĀRDEVĒJU.
4.2. PIRCĒJS, pieĦemot PRECES, pārbauda to kvantitatīvo un kvalitatīvo atbilstību PPR un PREČU
pasūtījumā minētajām frakcijām.
4.3. PRECES tiek uzskatītas par pieĦemtām ar to brīdi, kad PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS vai to pilnvarotie
pārstāvji ir parakstījuši PPR, kas vienlaicīgi ir uzskatāms par nodošanas-pieĦemšanas aktu.
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4.4. Parakstot PPR, PIRCĒJS apliecina, ka PRECES izsniegtas atbilstoši pasūtītajam daudzumam un
kvalitātei (kvalitātes sertifikātam un atbilstības sertifikātam). Pēc PPR parakstīšanas PIRCĒJAM nav vairs
tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz PREČU daudzumu vai PREČU kvalitāti, ar PPR parakstīšanu
PIRCĒJS atsakās no tiesībām celt jebkāda veida prasījumus pret PĀRDEVĒJU minētajā sakarā.
4.5. PIRCĒJA pienākums ir nodrošināt, ka personas, kas PIRCĒJA vārdā paraksta PPR par PREČU
saĦemšanu, tam ir attiecīgi pilnvarotas. Pirms Preču saĦemšanas PIRCĒJS iesniedz pilnvaru atradnes
darbiniekam.
4.6. Gadījumā, ja PRECES neatbilst PIRCĒJA pasūtījumā vai PPR minētajām frakcijām, PIRCĒJS ir
tiesīgs PRECES nepieĦemt. Par notikušo tiek sastādīts un parakstīts divpusējs akts par PREČU neatbilstību
kvalitātei un/vai daudzumam. Strīdus gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura izdevumus sedz
vainīgā PUSE.
4.7. PIRCĒJS īpašuma tiesības uz PRECI iegūst ar brīdi, kad tiek parakstīts PPR un saĦemta PRECE..
5. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
5.1. Gadījumā, ja PIRCĒJS Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiĦā neveic samaksu par saĦemtajām
PRECĒM, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no
nesamaksātās preces vērtības.
5.2. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs neveikt PIRCĒJAM turpmāko PREČU izsniegšanu, ja tas nav pilnībā
norēėinājies par iepriekš piegādātajām PRECĒM.
5.3. Visas domstarpības un strīdus, kas izriet no šī līguma vai sakarā ar to, PUSES apĦemas risināt
vispirms pārrunu ceĜā. Ja pārrunu ceĜā nav iespējams atrast abām PUSĒM pieĦemamu risinājumu, jebkuras
domstarpības, strīds vai prasības, kas izriet no šī līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību, tiks izšėirti tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus .
6. Līguma darbības termiĦš
6.1. Līgums stājas spēkā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz 2016.gada 31.oktobtim.
6.2. PUSES ir tiesīgas jebkurā brīdī izbeigt šī Līguma darbību, savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
6.3. Gadījumā, ja PIRCĒJS savlaicīgi neveic ar Līgumu noteiktos maksājumus par saĦemto PRECI,
PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, nosūtot atbilstošu rakstveida paziĦojumu.
PIRCĒJA neizpildītās saistības paliek spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
6.4. Jebkurā šī Līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā PIRCĒJS apĦemas 5 (piecu) darba dienu laikā
no šī Līguma darbības izbeigšanas brīža veikt samaksu PĀRDEVĒJAM pilnā apmērā.
6.5. Līgumu var papildināt vai grozīt tikai abām PUSĒM rakstiski vienojoties.
7.PaziĦojumi
7.1. PUŠU savstarpējiem no Līguma pienākumu izpildes izrietošiem paziĦojumiem ir jābūt iesniegtiem no
PUSES pilnvarotās personas otras PUSES pilnvarotajai personai rakstiskā formā, izĦemot šajā Līgumā 7.2.
noteiktajā gadījumā.
7.2. PUSES vienojas, ka PREČU pasūtīšana un apstiprināšana notiek telefoniski starp līgumā norādītajām
kontaktpersonām.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Šis Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Visas izmaiĦas, kā arī labojumi šajā Līgumā ir saistoši
tikai rakstiskā formā, ja tās ir apstiprinājušas PUŠU paraksta tiesīgas personas.
8.2. Šis Līgums ir konfidenciāls un tā saturs nav izpaužams trešajām personām bez otras PUSES rakstveida
piekrišanas, izĦemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
8.3. PUSĒM 5 (piecu) dienu laikā ir rakstveidā jāinformē vienai otru par savu rekvizītu (nosaukuma,
adreses, norēėinu rekvizītu u.c.) maiĦu.
8.4. Šis Līgums ir saistošs abām PUSĒM, kā arī abu PUŠU tiesību un saistību pārĦēmējiem,
mantiniekiem.
8.5. Līgums ir sastādīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapaspusēm latviešu valodā, un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katra no PUSĒM saĦem 1 (vienu) Līguma eksemplāru.
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8.6. Visos citos jautājumos, ko neregulē šī Līguma noteikumi, PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā
esošo tiesību aktu prasībām.
8.7. PUŠU kontaktpersonas :
No PIRCĒJA puses:
No PĀRDEVĒJA puses:
8.8. Līgumam uz tā noslēgšanas dienu ir pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam „Finanšu piedāvājums” -kopija
9. Pušu rekvizīti
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

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

________________Viesturs Dandens

Līguma parakstīšanas datums__________________
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Līguma parakstīšanas datums__________________

