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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Iepirkuma identifikācijas numurs
Iepirkumu identifikācija Nr. APES ND 2018/18 ERAF
2. Pasūtītājs
APES NOVADA DOME
Adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģistrācijas numurs: 90000035872
Tālruņa numurs:64307219
e-pasta adrese: administracija@ape.lv
Kontaktpersona jautājumos par Nolikumu Inese Muceniece, telefons: 26419848;
e-pasts: inese.muceniece@ape.lv;
Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju un izpildes vietas apskati
Jurijs Ronimoiss, telefons: 26521637; e-pasts: jurijs.ronimoiss@ape.lv
Iepirkuma metode
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 9. pantu
un šajā nolikumā noteikto kārtību.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1.

Iepirkumu priekšmets ir grunts seguma ceļu posmu uzlabošana Apes pagastā, Apes novadā,
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā) un tajā norādītājiem darba apjomiem.

3.2.

Objekta adrese: Apes pagasts, Apes novads.

3.3.

Projektu paredzēts īstenot piesaistot Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”
5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras
uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros. Projekta
ieviešanu regulē 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.514.

3.4.

CPV kods: 45233120-6 (ceļu būvdarbi), papildus CPV: 45233141-9 (ceļu uzturēšanas darbi).

3.5.

Līguma izpildes termiņš - 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz darbu pieņemšanas
– nodošanas akta parakstīšanai, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

3.6.

Darbu garantijas termiņš nomainītajām caurtekām – ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no
darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.7.

Darbu apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (5.pielikums).

4. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana
4.1.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00 Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.

4.2.

Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma.

4.3.

Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma.

4.4.

Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam
ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
5.1.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 22.maijam, plkst.10.00, Apes novada domē, klientu
centrā Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.
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5.2.

Visi piedāvājumi, kas Apes novada domē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek
izskatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

5.3.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

6. Piedāvājuma noformēšana
6.1.

Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi: “Piedāvājums Apes novada domes
iepirkumam “Grunts seguma ceļu posmu uzlabošana Apes pagastā, Apes novadā”
(identifikācijas Nr.APES ND 2018/18 ERAF). Neatvērt līdz 2018.gada 22.maijam,
plkst.10.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese.

6.2.

Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma
variantu.

6.3.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem un
dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt
cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs
nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums,
uzņēmuma zīmoga nospiedums un, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta
atšifrējums un amata nosaukums.

6.4.

Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam
uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar
apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas
numuri, un parakstu apliecina paraksttiesīga persona. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir
tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu
apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

6.5.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus
pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja
izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

7. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā
persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū
veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
7.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz
no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums),
apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
7.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī,
kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs
ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
7.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās un otrās
daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst
šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
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7.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma
nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi 8.1.1., 8.1.2. un 8.1.3.punkta nosacījumi.
7.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
7.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar 4.pielikumu “Piedāvājums
iepirkumam”.
7.2.2. Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītām personām, uz kuras iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos
ir jābūt reģistrētām komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs:
7.2.2.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs
pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv;
7.2.2.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
7.2.3. Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītām personām, uz kuras iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir jābūt reģistrētām
būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir
kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās
valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus
līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
7.2.3.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības
informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/;
7.2.3.2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas
Būvkomersantu
reģistrā,
jāiesniedz
attiecīgajā
ārvalstī
reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās
valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
7.2.3.3. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu
reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās
pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. Uz būvdarbu uzsākšanas
brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu
komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu
būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas
sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs
īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.
7.2.4. Pretendentam, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz nolikumā noteiktajai piedāvājuma
iesniegšanas dienai, ir iegūta vismaz 1 (viena) pieredze grunts seguma ceļu uzturēšanas un
atjaunošanas darbos, kuru laikā veikta caurteku nomaiņa un kur kopēja līgumcena nav mazāka
par 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstošiem euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumā pievienotajai veidlapa (2.pielikums
“Pretendenta veikto darbu saraksts”) un sarakstā minēto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu
kopijas.
7.2.5. Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā.
Jāiesniedz saraksts atbilstoši 3.pielikumam “Informācija par speciālistiem” un jāpievieno
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
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Par speciālistam piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas
sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.
Dokumenti ārvalstu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs: Ja
Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir
iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā,
jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir
reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts
normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas
valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt
konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas
ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).
7.2.6. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām
atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas
veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
7.2.7. Visi dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona,
jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs pilnvarojums.
7.3. Tehniskais piedāvājums
7.3.1. Pretendenta iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikuma Tehniskās
specifikācijas (1.pielikums) noteiktām prasībām un tajā norādītiem darbu apjomiem. Darba
apjomi tiks pārbaudīti saskaņā ar iesniegtām finanšu piedāvājuma tāmēm.
7.3.2. Pretendentam ir jānodrošina nolikumā norādīto darbu veikšanai nepieciešamais tehniskais
aprīkojums (iekārtas, instrumenti), darbaspēka resursi u.c. resursi. Jāiesniedz apliecinājums
brīvā formā.
7.3.3. Pretendentam jānodrošina atkritumu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts
iepirkuma līgums, tiks noslēgti šādi līgumi:
7.3.3.1. sadzīves atkritumu savākšanai un nogādāšanai utilizācijai ar atkritumu
apsaimniekotāju, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā;
7.3.3.2. ražošanas atkritumu savākšanai un nogādāšanai utilizācijai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā (savā atkritumu atbērtnē vai atkritumu poligonā “Kaudzītes”).
8.4. Finanšu piedāvājums
8.4.1.

Finanšu piedāvājuma kopējā Līgumcena jānorāda atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, un
aizpildot nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 1.punktu. Piedāvājuma summai
jābūt izteiktai EUR.

8.4.2.

Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums ar piedāvājuma cenu izmaksu pozīcijām, norādot
cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

8.4.3.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu pilnīgu izpildi saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju, t.sk.ar projekta realizāciju saistītie šādi izdevumi:
8.4.3.1. izdevumi, kas ir saistīti ar konstrukciju pārbaudēm un darbu apjomu pieņemšanu,
plānošanu, papildus aprēķiniem, sagatavošanas - nobeiguma darbiem utt. līdz darbu
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
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8.4.3.2. izdevumi būvlaukuma uzturēšanai, tīrīšanai, virsmas ūdeņu novadīšanai, apsardzei,
materiālu uzglabāšanai, ieskaitot izkraušanu un izvietošanu, pārvietošanu būvlaukuma
robežās, mobiliem pagaidu žogiem – nožogojumiem;
8.4.3.3. darba aizsardzības, sanitārijas un ugunsdrošības normu ievērošanai objektā būvdarbu
izpildes laikā;
8.4.3.4. apgrūtinājumi, kuri var rasties laika apstākļu ietekmes rezultātā;
8.4.3.5. izdevumi būvgružu novākšanai un teritorijas sakopšanai;
8.4.3.6. pielietoto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, segto darbu aktu un citu ar valsts
institūcijām normatīvo aktu noteikto dokumentu apkopošana, būvdarbu reģistrācija
būvdarbu žurnālā;
8.4.3.7. būvdarbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi.
8.4.3.8. un citi izdevumi.
8.4.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
9.

Informācijas apmaiņa

9.1.

Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

9.2.

Ja Pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikuma iekļautajām prasībām,
tad Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk, kā 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas beigām. Pasūtītājs jautājumus, skaidrojumus, citu informāciju, kas
saistīta ar iepirkuma Nolikumu, publicē Pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ , kā arī jautājuma uzdevējam
atbildi sniedz rakstiskiIepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju
iepirkuma dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ Papildu informāciju
Pasūtītājs nosūta interesentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju
sava profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

9.3.

Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav
atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir
nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/

9.4.

Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu
valodā pa pastu, faksu- 64381158 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv Saziņas dokumentā
ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. Jebkura informācija, kas tiks sniegta
saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ un nosūtīta Pretendentam,
kurš uzdevis jautājumu. Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma dokumentiem,
pieteikumiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu

9.5.

Lai Pretendentam būtu pilnīgs priekšstats par veicamo darbu un tas varētu veikt kvalitatīvu
piedāvājuma izstrādi, Pretendentiem ir ieteicams apsekot objektu. Pretendents ir atbildīgs
par kļūdām, kas varētu rasties, ja Pretendents nepareizi saprotot vai interpretē Būvprojektā
noteiktās prasības. Par objekta apskates laiku vienoties ar Juriju Ronimoisu, telefons:
26521637;e-pasts: jurijs.ronimoiss@ape.lv

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
10.1.

Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām
prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā
norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

7
10.2.

Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām
prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri
atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez
tālākas vērtēšanas.

10.3.

Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem
tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma
8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas
vērtēšanas.

10.4.

Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma
nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas
vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja
šādas kļūdas tiks konstatētas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu,
pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.5.

No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, Komisija izvēlēs saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.6.

Komisija pārbaudīs vai pretendents (uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā
par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents
ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas minēto nosacījumu dēļ.
Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz
PIL 9.panta devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem
pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta desmitās daļas noteikumiem.
Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto
personu Komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu,
kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.
panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku
par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības
iepirkumā.
Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt,
ka uz to neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā panta astotajā daļā
noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās
valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai šā panta astotās daļas 4.punktā
minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam
notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās
dzīvesvietas) valstī.

10.7.

Ja Komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai
no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem
avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos,
kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.8.

Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par Komisijas
pieņemto lēmumu.

10.9.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas PIL 9. panta noteikumi, un
kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona
tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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11. Līguma slēgšanas nosacījumi
11.1. Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts līgums atbilstoši šī iepirkuma Līguma projektam
(7.pielikums), pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.
11.2. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma
līgumu saņemšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts elektroniski vai pa faksu) jāierodas Apes novada
domē (Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337) slēgt iepirkuma līgumu. Neierašanās slēgt
iepirkuma līgumu minētā termiņā tiek uzskatīta par pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma
līgumu un pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo pretendentu ar saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.
12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Pielikumi: 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”.
2.pielikums “Pretendenta veikto būvdarbu saraksts”.
3.pielikums “Informācija par speciālistiem”.
4.pielikums “Piedāvājums iepirkumam”.
5.pielikums “Līguma projekts”
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. OBJEKTS
Grunts seguma ceļu posmu uzlabošana
2. OBJEKTA ADRESE
Apes pagasts Apes novads
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN GARANTIJA
3.1. Līguma izpildes termiņš –3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz darbu
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
3.2. Garantijas laiks nomainītajām caurtekām – ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
4.1. Pakalpojums tiek veikts Alūksnes novada pašvaldības un Apes novada domes realizētā ERAF
projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.
4.2. Izpilduzmērījumu veikšanā ir saistoši Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2010 „Par
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Apes novadā”.
4.3. Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Tehnisko specifikāciju
prasībām. Uzņēmējam jāpiemēro Tehniskajās specifikācijās norādīto standartu un normatīvo
dokumentu spēkā esošo redakciju prasības. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no
šajās specifikācijās dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju
līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku
atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no
specifikācijās dotajām.
4.4. Visi ar darbu veikšanas organizāciju saistītie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā
vienības cenā.
4.5. Pakalpojums veicams ņemot vērā ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
5. VEICAMIE DARBI Uzlabojamo grunts seguma ceļu saraksts šādās zemes vienībās:

Nr.

Zemes
vienības
nosaukums

Uzturēšanas
posms

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

no km

līdz km

Garums
(km)

Ceļa
platums
(m)

Caurtek
as (gab)

1.

Peļļi

36250020031

-

-

0.37

3.5

-

2.

Peļļi -Puzuļi

36250020055

-

-

0.03

3.5

-

3.

Peļļi 2

36250020033

-

-

0.24

3.5

-

4.

Eniķi -Vidus

36250020006

-

-

0.13

3.5

-

5.

Purveiti

36250020001

-

-

0.76

3.5

3

6.

Eniķas 4

36250020027

-

-

0.33

3.5

7.

Ezeriņi

36250020010

6.58

6.71

0.13

3.5

36250020039

6.25

6.58

0.33

3.5
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Ceļš “Ape Skripji –
Dārziņi –
Peļļi”

36250020057

6.71

7.09

0.38

Jāveic šādi uzlabotas grunts segumu un caurteku uzturēšanas darbi:
5.1. IESĒDUMU UN BEDRU LABOŠANA GRUNTS CEĻOS
A. Mērķis: Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana.

3.5
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B. Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātās grunts -grants apjoms irdenā stāvoklī (m3).
C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;
3. Remonta kārtas iestrāde ar pievestu sagatavotu materiālu;
4. Seguma profilēšana ar atbilstoši sirpjveida profilam;
5. Iestrādātā materiāla veltņošana un laistīšana;
6. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;
7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli: Grunts seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus
vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Ja
esošā grunts seguma materiālam ir noteikta trūkstošā frakcija, tad tās pievienošanai lieto rupjo
minerālmateriālu ar D ≤ 32 mm. Ja nav noteikta trūkstošā frakcija, lieto jauktu minerālo materiālu,
kur d/D ir 0/16 vai 0/32. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS NE 13242
„Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu
konstrukcijām” prasībām.
E. Iekārtas: Vismaz 12 t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi, vai vismaz 10 t valču veltņi vai
vismaz 6 t vibroveltņi. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā
apjomā ūdeni neaizkavējot tā sablīvēšanu.
F. Darba izpilde: Pielieto grunts segumu mehanizētai atjaunošanai uzvedot uz 1 km ne vairāk kā
100 m3 minerālā materiāla. Grunts segumu var atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 0oC un pamatne
nav sasalusi. Pirms jauna materiāla pievešanas esošā sega jānoprofilē piedodot tai pareizo
šķērskritumu. Esošās segas virskārta jāuzirdina. Ieteicams veidot esošai segai gultnes profilu 4 m
platumā, kurā iestrādā no jauna pievesto materiālu. Pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas
veicama segas un nomaļu galīgā profilēšana. Iestrādāto materiālu veltņo. Labākai sablīvēšanai
vajadzības gadījumā minerālais materiāls ir jālaista. Veltņo līdz brīdim, kad aiz veltņa vairs
nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas.
G. Prasības izpildītam darbam: Visam iestrādātā minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam
un ar vienmērīgu, prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu. Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā
platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas lielākas
par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums
3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot). Seguma
atjaunošanas sajūguma vietai ar veco segumu, asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai
tilta klāju jābūt līdzenai.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Ar minerālmateriālu piekrauj kontrolkravu, kuru
nosver vai nosaka tilpumu, ņemot vērā transportējamā materiāla tilpumsvaru vai pārmērot kravas
izmērus. Par kontrolkravas uzmērīšanu sastāda brīvas formas uzmērījuma aktu. Pārējās kravas
piekrauj līdzīgi. Jāuzskaita objektā ievestās kravas un jākontrolē apjoma atbilstība katrā
automašīnā. Šķērsprofila kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība.
Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi. Paraugus ņem uzturēšanas uzņēmējs, ja nav ticamu datu par
izlietoto materiālu vai gadījumos, kad ir vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Uzņēmējam
laikus jāinformē Pasūtītājs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais
aprīkojums paraugu ņemšanai un nepieciešamais iesaiņojums.
5.2.BOJĀTO PLASTMASAS CAURTEKU POSMU NOMAIŅA
A. Mērķis: Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.
B. Mērvienība: Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).
C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
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2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Caurtekas posma nomaiņa;
4. Darba vietas norobežojuma noņemšana;
5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli: Atbilstoša diametra plastamasas caurtekas, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no
materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie
būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342:
2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8
KN/m2). Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots.
Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;
Plastmasas caurules posms l = 1m;
Grants (smilts) pamatam = 0,18 m3;
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;
E. Iekārtas: ---------F. Darba izpilde: Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies,
tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda
šādā secībā:
Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;
Bojāto caurteku posmu nojaukšana;
Pamata vizuāla pārbaude;
Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);
Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;
Caurtekas posmu un savienojumu montāža;
Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem,
kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5
m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;
Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas apmaksājamas
atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7);
Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja
atbērtnē.
G. Prasības izpildītam darbam: Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem
nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā
slīpumā. Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm.
Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas
izgatavotājas specifikācijās. Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai
jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju
atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums,
sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas. Caurtekas posmu uzstādīšanas
precizitāte ( teknes atzīme, asu nobīdes, montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte
jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas. Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā
vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie
labojumi prasību nodrošināšanai.
Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli,
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un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba kvalitatīvai
izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir
nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai
materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti.
Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.
Materiāliem jāatbilst specifikāciju prasībām. Visas specifikācijās paredzētās pārbaudes izpilda un
apmaksā uzņēmējs. Nepieciešamās pārbaudes un uzmērījumi uzņēmējam jāveic savlaicīgi.
Pārbaudes rezultāti jāuzrāda pasūtītājam tūlīt pēc uzmērījumu vai pārbaužu izpildes. Pasūtītājs un
uzņēmējs var veikt papildus pārbaudes vai uzmērījumus. Ja uzņēmēja piedāvātie materiāli
nenodrošina darba kvalitāti, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt uzņēmējam veikt izmaiņas un uzņēmējam
ir jāveic pieprasītās izmaiņas.
5.3. GRUNTS CEĻU PROFILA ATJAUNOŠANA VAICOT PLANĒŠANAS DARBUS
A. Mērķis: Grunts seguma ceļu profila atjaunošana.
B. Mērvienība: Jāuzmēra atjaunotais ceļu profils (m2).
C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;
3. Seguma profilēšana ar atbilstoši sirpjveida profilam;
5. Ceļa braucamās daļas veltņošana, ja pie profilēšanas veidojas uzbērtais posms;
6. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;
7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli: Grunts seguma seļu profilēšanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla
gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus
piemaisījumus.
E. Iekārtas: Greiders, buldozers, vismaz 12 t pneimoveltnis.
F. Darba izpilde: Grunts segumu var profilēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0oC un pamatne nav
sasalusi. Esošā grunts sega jānoprofilē piedodot tai pareizo šķērskritumu. Ieteicams veidot esošai
segai profilu 4 m platumā, vienlaicīgi veicot nomaļu profilēšanu. Veltņo līdz brīdim, kad aiz veltņa
vairs nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas.
G. Prasības izpildītam darbam: Visam iestrādātā minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam
un ar vienmērīgu, prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu. Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā
platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas lielākas
par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums
3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot). Seguma
atjaunošanas sajūguma vietai ar veco segumu, asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai
tilta klāju jābūt līdzenai.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Šķērsprofila kontrole izpildāma visur, kur vizuāli
konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.
6. NORĀDES PAR DARBU VEIKŠANAS ORGANIZĀCIJU
6.1. Uzņēmējs drīkst izmantot darbu veikšanai zemi uzturēšanā nodotajā ceļu tīkla zemes
nodalījuma joslā. Ja izmantotā zeme ir ārpus nodalījuma joslas, tad uzņēmējs ir atbildīgs par
darbiem nepieciešamo zemju lietošanas atļauju iegūšanu un par zemju izmantošanas noteikumu
ievērošanu.
6.2. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu autoceļu
uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem
trešajai personai.
6.3. Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības prasībām. Uzņēmēja
pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem.
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6.4. Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu
izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra
MK noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
6.5. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst 2001.gada 2.oktobra MK
noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
6.6. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un
jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par satiksmes drošību,
tad jāatstāj drošai braukšanai nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.
6.7. Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo
satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc dienas darba
pabeigšanas.
6.8. Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.
6.9. Uzņēmējs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos un ceļa
nodalījuma joslā esošo atkritumu (tai skaitā beigto dzīvnieku), būvgružu un nederīgo materiālu
savākšanu, transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai izgāztuvē, kā arī šo atkritumu glabāšanu,
deponēšanu vai utilizāciju.
6.10. Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs
ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā
nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo
aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības. Jebkura materiāla (kravas)
pārvietošana būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina
kravas neizbārstīšanos.
6.11. Uzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot darbu, ir jānodod
atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms darba uzsākšanas.
7. DARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA
7.1. Darbu veikšanas laikā:
7.1.1. nodrošina (par saviem līdzekļiem) normatīvajos aktos noteiktās materiālu un darba
kvalitātes pārbaudes, atzinumu saņemšanu;
7.1.2. nodrošina (par saviem līdzekļiem) izpildmērījumu veikšanu.
7.2. Nododot darbu būvuzņēmējs Pasūtītājam iesniedz izpiddokumentāciju:
7.2.1. materiālu atbilstības deklarācijas;
7.2.2. atzinumus par materiālu un darba kvalitātes pārbaudi;
7.2.3. izpilduzmērījumus 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja
kompaktdiskā vai zibatmiņā dwg un dgn formātā. Izpilmērījumos jābūt uzrādītam
uzmērīto elementu daudzumam.
8. DARBU PIEŅEMŠANA
Pēc darbu pabeigšanas uzņēmējs iesniedz pasūtītājam paziņojumu par darbu pabeigšanu un
iesniedz izpilddokumentāciju. Izpildīto darbu pieņemšana notiek līdz ar darbu pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas brīdi. Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem
darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
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2.pielikums
PRETENDENTA VEIKTO DARBU SARAKSTS

Būvdarbu
pasūtītājs

Būvdarbu pasūtītāja
kontaktinformācija
(adrese, tālrunis)

Būvobjekta
apraksts
atbilstoši
nolikuma
prasībām

Būvdarbu
kopējais apjoms,
EUR
(bez PVN)

Darbu
izpildes
termiņš
(datums)

Veiktie
būvdarbi

1…….
2…….
3…….
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

3.pielikums
INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM

Piedāvātā pozīcija

Speciālists ceļu būvdarbu
vadīšanā
Darba aizsardzības koordinators

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Speciālista vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Sertifikāts (sertifikāta
izdevējs, numurs, derīguma
termiņš) vai apliecība
(apliecības izdevējs, numurs,
derīguma termiņš)
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4.pielikums
PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
“GRUNTS SEGUMA CEĻU POSMU UZLABOŠANA APES PAGASTĀ, APES NOVADĀ”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. 2018/18 ERAF)
Informācija par Pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Komersanta statuss2

mikro

mazs

Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta
adrese:

vidējs

Fakss:

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

Fakss:

Par līguma izpildi atbildīgā/ās persona/as un to profesionālā kvalifikācija (aizpilda pēc

vajadzības par vienu vai vārākām personām)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Profesionālā kvalifikācija
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam, un piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā
ar Apes novada domes iepirkuma “Grunts seguma ceļu posmu uzlabošana Apes pagastā, Apes
novadā” (identifikācijas Nr. 2018/18 ERAF) nolikuma nosacījumiem. Apliecinām, ka uzņemamies
visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus, iespējams, neesam paredzējuši, iesniedzot šo
piedāvājumu šī projekta realizācijai. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu,
kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz iepirkuma līguma slēgšanai..
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.
1

2

Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai
Sīks
Mazs
Vidējs

Darbinieku skaits
< 10
< 50
< 250

un

Apgrozījums
<= 2 milj. EUR
<= 10 milj. EUR
<= 50 milj. EUR

vai

Bilance
<= 2 milj. EUR
<= 10 milj. EUR
<= 43 milj. EUR
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Mūsu finanšu piedāvājums ir:

2.

Iesēdumu un bedru labošana grunts
ceļos
Bojāto plastmasas caurteku posmu
nomaiņa ar palīgdarbiem un grants
seguma 10 cm slāņa izbūve ( d=40mm)

2.1. Grants
3.

Grunts ceļu profila atjaunošana vaicot
planēšanas darbus

Daudzums

1.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Nr.

Vienas
mērvienības cena,
EUR bez
PVN

m3

75

m

20

m3

20

m2

13 000

Summa
EUR
bez PVN

Summa bez PVN*
<summa vārdiem>
PVN 21%
Summa KOPĀ
* cena, kas tiek vērtēta
1. Apliecinām, ka nodrošinām darbu garantijas termiņu nomainītajām caurtekām – ne mazāks kā 24
(divdesmit četri) mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2. Apliecinām, ka iepirkumā norādītos darbus, ieskaitot darbu nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanu, veiksim 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas līdz darbu pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanai, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
3. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikuma un līguma projektu, piekrītam to
nosacījumiem un apņemamies ievērot tajos noteiktās prasības.
4. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī uz
mums neattiecas konkurenci ierobežojošas priekšrocības.
5. Ar šo apstiprinām visā piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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5.pielikums
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. ______
par grunts seguma ceļu posmu uzlabošanu
Apē,

2018. gada ___. ________

Apes novada dome, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu
90000035872, juridiskā adrese: Stacijas ielā 2, Apēē, Apes novadā, LV-4337 (turpmāk tekstā –
Pasūtītājs), kuras vārdā, saskaņā ar Apes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās izpilddirektors
Viesturs DANDENS, un
_________________________________, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar
Nr._____________, atrodas ______________________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kuras vārdā
saskaņā ar statūtiem, rīkojas ______________________,
abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz Apes novada domes rīkoto un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta
noteiktajā kārtībā organizēto iepirkumu “Grunts seguma ceļu posmu uzlabošana Apes pagastā, Apes
novadā”, identifikācijas Nr. 2018/18 ERAF (turpmāk tekstā – Iepirkums), un izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt grunts seguma ceļu posmu uzlabošanu Apes
pagastā, Apes novadā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar:
1.1.1. Iepirkuma tehnisko specifikāciju;
1.1.2. Izpildītāja iesniegto piedāvājumu;
1.1.3. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
1.1.4. šī Līguma nosacījumiem.

1.2.

Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Darba izpildīšanu un pabeigšanu kopējo
līgumsummu, saskaņā ar šo Līgumu.

1.3.

Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā Līgumā noteiktie Darbi,
Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

1.4.

Darbus paredzēts realizēt Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.
2. Līguma termiņš

2.1.

Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no pusēm.

2.2.

Izpildītājs apņemas veikt Darbus un nodot tos Pasūtītājam 3 (trīs) mēnešu laikā no šī Līguma
noslēgšanas dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

2.3.

Līguma 2.2. punktā noteikto termiņu, Puses, rakstveidā vienojoties, turklāt nekonstatējot līdzēja
vainojamu rīcību vai bezdarbību, bez sankciju piemērošanas, var pagarināt, ja:
2.3.1. ņemot vērā Darbu veikšanai neatbilstošu klimatisko apstākļu iespējamo negatīvo
ietekmi Darbu izpildes garfikā attiecīgajā periodā izpildāmajiem darbiem, uz šo
apstākļu pastāvēšanas laiku (šādu apstākļu pastāvēšana ir jāpierāda);
2.3.2. nepieciešams Darbu apjomos ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti, turpmāk
tekstā – Neparedzēti darbi;
2.3.3. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot
Darbus un kavē Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ievērošanu;
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2.3.4. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
2.4.

Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas saistības un
norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.
3. Līgumcena

3.1.

Līgumcena ir ____________ EUR (____________________ euro un ____ centi). Pievienotās
vērtības nodokļa 21% maksājums no līgumcenas ir ______ EUR (______________________
euro un ___ centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir
____________ EUR (___________________________euro un ___ centi) apmērā. Saskaņā ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par Darbu maksā
Pasūtītājs.

3.2.

Līgumcenā iekļautas darbaspēka izmaksas, nodokļi, materiāli un iekārtas, kas jāizmanto saistībā
ar Līgumā paredzētā Darba izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām.

3.3.

Līgumcena visā darbības laikā var tikt pārskatīta (grozīta), ja Pasūtītājs maina Līguma
nosacījumus (apjomus, izpildes termiņus u.c.), kā arī sakarā ar nodokļu normatīvā regulējuma
izmaiņām, kas varētu skart līgumcenu.
4. Norēķinu kārtība

4.1.

Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildīto Darbu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar
Izpildītāja iesniegto “Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu” un rēķinu, kuru Pasūtītājs apmaksā
30 (trīsdesmit) dienu laikā ar bezskaidras naudas norēķinu Uzņēmēja norādītajā norēķinu kontā.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4.2.

Maksājuma kavējuma gadījumā par Izpildītāja veikto Darbu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam
līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi neizdarītā maksājuma par katru nokavēto kalendāro dienu,
bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 3.1. punktā minētās summas.

4.3.

Ja Uzņēmējs nenodod Darbus Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā termiņā (punkts 2.2.), tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas (punkts 3.1.) par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā minētās summas.
5. Darba pieņemšana - nodošana

5.1.

Izpildīto Darbu pieņemšanai Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski izpildītie Darbu apjomi. Darbu pieņemšanas
– nodošanas aktu paraksta Pušu paraksttiesīgie vai pilnvarotie pārstāvji, un kļūst par šī Līguma
izpildes atsevišķu, bet neatņemamu sastāvdaļu.

5.2.

Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Gadījumā, ja
Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs
neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunus
termiņus, kurā Izpildītājam ir jānovērš atklātie defekti.

5.3.

Šī Līguma 5.2. punktā minēto defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un, pēc
defektu novēršanas, atkārtoti iesniedz Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas
aktu.
6. Izpildītāja tiesības un pienākumi

6.1.

Darbus veikt ar savu tehniku Līgumā paredzētajā termiņā un kvalitātē, atbilstoši iepirkuma
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (pielikums Nr.1), ievērojot Pasūtītāja
norādījumus, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā
esošos normatīvajiem aktus un prasības.

6.2.

Informēt Pasūtītāju par Darbu gaitu, kas var apdraudēt darba izpildes kvalitāti.

6.3.

Par saviem līdzekļiem novērst atklātos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

6.4.

Iesniegt Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.5.

Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem.
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6.6.

Nav tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt Finanšu piedāvājumā norādītā veicamo Darbu vienības
cenu.
7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

7.1.

Pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus un samaksāt šajā Līgumā noteiktajā apmērā
un kārtībā.

7.2.

Saskaņot ar Izpildītāju uzdoto Darbu apjomus.

7.3.

Pieprasīt un saņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par Darbu gaitu, kas var traucēt
Līguma izpildi.

7.4.

Ziņot Izpildītājam par atklātiem defektiem.

7.5.

Tiesības līguma izpildes laikā samazināt kopējo Darbu apjomu.

7.6.

Nepieņemt Darbus no Izpildītāja, kas nav veikti atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un
Darbu uzsākšana nav saskaņota ar Pasūtītāja Līgumā 12.1.1.punktā norādīto pārstāvi.
8. Nepārvarama vara

8.1.

Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem
uzskatāmi - dabas parādības, stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, militāras akcijas, kā arī jebkuri
ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2.

Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē otru
5 (piecu) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma
izpildes kārtību vai izbeigšanu.
9. Strīdu izšķiršana

9.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus,
kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
10. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
10.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par
šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
10.2. Ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un ierobežojumus, Puses, rakstveidā
vienojoties, var veikt nebūtiskus šī Līguma grozījumus. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami
tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumiem.
10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma
izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
10.3.1.

ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto,
un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos
defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

10.3.2.

ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma
saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētas iekārtas vai pieļauj, ka
Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas.

10.4. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas
nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumu norēķinus Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā.
10.5. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no
Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam
nesamaksātos maksājumus, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
10.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.3.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.
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11. Konfidencialitāte
Puses piekrīt, ka šī Līguma darbības laikā sniegtā tehniskā, finansiālā vai jebkura cita rakstura
informācija par otras Puses darbību, un kuru viena Puse ieguvusi no otras Puses mutiski, vizuāli,
rakstiski, elektroniski vai citā veidā, ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pienākums
neizpaust konfidenciālu informāciju ir spēkā arī pēc Līguma darbības beigām, kā arī pēc pirmstermiņa
līgumattiecību pārtraukšanas. Pienākums ievērot konfidencialitāti neattiecas uz informāciju, kas ir
jāatklāj normatīvajos aktos noteiktām personām un noteiktos gadījumos, apjomā un kārtībā.
12. Noslēguma noteikumi
12.1. Šī Līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē savu pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un sekot šī
Līguma izpildei un informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pārstāvja nomaiņas
gadījumā otra Puse tiek par to informēta.
12.1.1.

Pasūtītāja pārstāvis – ________________________, mob.tel. ___________, epasts:_______________.

12.1.2.

Izpildītāja pārstāvis – ________________________,
pasts:_______________.

mob.tel.___________, e-

12.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā iesniedzami zemāk minētajās Pušu adresēs, un tiek uzskatīti par
saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai septītajā dienā, kad nodoti pastā. Par izmaiņām Pušu
nosaukumos, adresēs vai citos rekvizītos, katra Puse 5 (piecu) darba dienu laikā apņemas paziņot
otrai Pusei.
12.3. Puses vienojas, ka par Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi
dokumenti:
12.3.1.

Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām;

12.3.2.

Izpildītāja piedāvājums iepirkumam kopija uz __ (____) lapām;

12.3.3.

Izpildītāja “Finanšu piedāvājums” uz __ (______) lapām.

12.4. Pēc Līguma parakstīšanas visas sarunas un sarakste, kas bija pirms tā parakstīšanas un par kurām
nav atrunāts Līgumā, zaudē savu spēku.
12.5. Līgums sastādīts uz .. (..) lapām un viena pielikuma uz … (….) lapām kopā uz .. (….) lapām divos
eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzējai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs
Pusēm no tā parakstīšanas dienas.
13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape,
Apes novads, LV-4301
e-pasts: administracija@ape.lv
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV93TREL9802039031000

________________________
(Viesturs DANDENS)
2018.gada ________________

_________________________
(_____________________)
2018.gada _________________

