APSTIPRINĀTS
Saldus novada pašvaldības
Novadnieku pagasta pārvaldes
Iepirkumu komisijas
2014.gada 13.marta sēdē
protokols Nr.NPP 2014/3-1

NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDE
IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA
KĀRTĪBĀ

NOLIKUMS

Novadnieku pagasta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbi

Iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2014/3

Saldus novada Novadnieku pagasts
2014
-1-

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs: NPP 2014/3
1.2.Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Reģ. Nr.
Konta Nr. bankā
Kontaktpersona
Tālruņa Nr.
Kontaktpersona
nolikuma saņemšanai
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese
Darba laiks

Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvalde
„Mežvidi” Novadnieku pagasts Saldus novads, LV 3801
90000018213
VALSTS KASE , TRELLV22, LV18TREL9801444847210
Elmārs Dziedātājs
29118651
Sandra Posele
63881724
63821463
novadnieki@saldus.lv
8:00-12:00 un 13:00-16:00

1.3.Iepirkuma metode:
Iepirkums Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
1.4.Iepirkuma priekšmets:
Novadnieku pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi CPV kods: 50230000-6. Iepirkuma
priekšmets ir sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt vismaz par vienu pilna apjoma daļu.
1.5.Termiņi:
Aktivitāte
Pēdējais termiņš piedāvājumu
iesniegšanai
Paziņojuma par iepirkuma procedūras
rezultātiem nosūtīšana
Piedāvājuma derīguma termiņš
Līguma izpildes laiks

Termiņš

Laiks

2014.gada 25.marts

plkst.10:00

3 darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas
90 dienas, skaitot no
piedāvājumu atvēršanas dienas
Līdz 2015.gada 1.aprīlim

1.6.Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana:
1.6.1. Ar iepirkuma materiāliem ieinteresētās personas var iepazīties Saldus novada pašvaldības mājas
lapā www.saldus.lv sadaļā – Iepirkumi vai saņemt Novadnieku pagasta pārvaldē.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.7.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 25.marta plkst. 1000, Saldus
novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldē, „ Mežvidi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā,
LV-3801, dokumentus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā
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punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā
termiņa, netiks izskatīts, bet gan tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.7.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts
(ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.7.3. Piedāvājums, kas nav iesniegts noteiktajā kārtībā, nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemts pēc norādītā
iesniegšanas termiņa, netiek izskatīts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.7.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Saldus novada pašvaldības Novadnieku
pagasta pārvaldē, „ Mežvidi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā, LV-3801, un apmainot
piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākās
līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.8.Piedāvājuma derīguma termiņš:
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums)
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt apakšpunktā 1.8.1. noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
1.9.Piedāvājuma noformēšana:
1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
Pasūtītāja nosaukums un adrese;
Pretendenta nosaukums un adrese;
Atzīme ”Piedāvājums iepirkumam Novadnieku pagasta ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas darbi (identifikācijas Nr. NPP 2014/3)”.
1.9.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 1 eksemplārā.
1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu
skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, un to paraksta Pretendenta pilnvarota persona. Personai, kura
paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.
1.9.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
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1.9.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumentu kopija jāapliecina, saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” (publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 14.10.2010., Nr.163) noteikto kārtību.
1.9.6. Pretendentam jāiesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
1.9.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus jānorāda
personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas
atbildības sadalījumu.
1.9.8. Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu šajā Nolikumā noteikto informāciju. Pretendents var
izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus
dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.
1.9.9. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot šī Nolikuma apakšpunktā 1.7.1. noteikto gadījumu
par piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
Pretendentiem.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Novadnieku pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi, atbilstoši
Tehniskajai specifikācijai.
2.2. Identifikācijas Nr. NPP 2014/3.
2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt vismaz par vienu pilna apjoma
daļu:
2.3.1. 1.daļa – „Ceļu uzturēšanas darbi”;
2.3.2. 2.daļa – „Ceļu remonta darbi”;
2.3.3. 3.daļa – „Asfaltbetona seguma remonts”;
2.3.4. 4.daļa – „Zāles pļaušana ceļa nomalēs”.
2.2. Apmaksa: no Pasūtītāja puses samaksa par veiktajiem darbiem tiks veikta 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc darbu izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanas un pēc atbilstošas formas
rēķina saņemšanas.
3. PRASĪBAS PRETENDENTAM
3.1.Pretendentam jāiesniedz:
3.1.1. Pretendenta pieteikums (2.pielikums);
3.1.2. Finanšu piedāvājums ( 3.pielikums);
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3.1.3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
3.1.4. Pretendentam ir nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām ( ja nepieciešams).
3.2. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.un 2.punktā minēto apstākļu esamību
pasūtītājs pārbaudīs tikai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
1) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst
informāciju:
a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no
Uzņēmumu reģistra,
b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts
ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;
2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā
daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu 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.
3.4. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b"
apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu
— 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai
un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai
personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja
noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.1.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Ceļu un
ielu ikdienas uzturēšanas darbi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Cenu norāda euro (EUR)
bez PVN, PVN un cenai ar PVN.
4.2. Finanšu piedāvājumā cenā iekļaujamas visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas.
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5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā un, kas atbilst iepirkuma
nolikuma un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
5.2.1.Visus piedāvājumus, kas atbilst nolikuma prasībām, komisija sarindo pēc zemākās cenas .
6. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma noteikto kārtību nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu, kas
tiek noteikta saskaņā ar 5.1.punktu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.
6.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma objektu.
6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

-6-

Pielikums Nr.1
Novadnieku pagasta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbi
ID Nr. NPP 2014/3
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Izpildes vieta: Novadnieku pagasts Saldus novads.
Izpildes termiņš: līdz 2015.gada 01.aprīlim.
Grants seguma ceļu un ielu kopējais garums: 48.875 km.
Asfaltbetona seguma ielu un ceļu kopējais garums: 7.57 km
Paredzamā visu iepirkuma daļu kopējā iepirkuma summa: līdz 42000,00 EUR (bez PVN).
Pretendentam jāveic pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas sekojoši darbi:
1.daļa „Ceļu uzturēšanas darbi”:
- ceļa klātnes planēšana
- ceļa klātnes profilēšana vienu reizi pavasarī un rudenī
- motorgreidera pakalpojumu sniegšana
- ceļa caurteku galu tīrīšana no sanesumiem (1m iekšpusē un 2m ārpusē)
- ceļa nogāžu izskalojuma vietu piebēršana un nostiprināšana
- ceļa zīmju uzstādīšana
2. daļa „Ceļu remonta darbi”:
- ceļa bedrīšu un iesēdumu labošana atsevišķās ceļa vietās ar drupināto granti
- uzbērtās grants izlīdzināšana, planēšana un ceļa profilēšana
- drupinātās grants piegāde
- apauguma noņemšana no ceļa malām
- ceļa sāngrāvju rakšana
3.daļa „Asfaltbetona seguma remonts”:
- asfaltbetona seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju
- asfaltbetona seguma bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu
- asfaltbetona bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu
- asfaltbetona plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju
4.daļa „Zāles pļaušana ceļa nomalēs”:
- zāles un krūmu atvašu mehanizēta pļaušana gar ceļu nomalēm iekļaujot vismaz
pusi no ceļa sāngrāvja nepārsniedzot 1,6m pļaujamās joslas platumu gar katru
ceļa pusi
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz vismaz uz vienu pilnu iepirkuma daļu.
Iespējamā avansa summa iepirkuma katrai daļai pirms darbu uzsākšanas ir ne lielāka par
20% no izpildāmo darbu tāmes. Līgumam tiek pievienots darbu uzdevums.
Grants segumu planēšanu uzsākt ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma
saņemšanas par darba veikšanu.
Darbu uzsākšanas laiku un izpildāmo darbu veidus saskaņot ar pagasta pārvaldes
atbildīgo darbinieku par ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu.
Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas un remonta darbus jāveic, ievērojot Ministru
kabineta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
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uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Nr.421 „Noteikumi par darba vietu
aprīkošanu uz ceļiem”, kā arī LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, LVS 85
Paveikto darbu atbilstība un kvalitāte tiek noteikta atbilstoši norādītajai darba
pozīcijai saistošo noteikumu dokumentā „Saldus novada ielu un autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kuras pieejamas elektroniski vietnē
www.saldus.lv
Gadījumā, ja konstatētas darbu kvalitātes un apjomu neatbilstības, Pasūtītājs ir
tiesīgs pieprasīt darbu izpildīt atbilstošā kvalitātē par Uzņēmēja līdzekļiem
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Pielikums Nr.2
Novadnieku pagasta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbi
ID Nr. NPP 2014/3

Iepirkums Nr. NPP 2014/3
Dalības pieteikums
2014.gada ____ ____________
Saldus novada pašvaldības,
Novadnieku pagasta pārvaldei
Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents) Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, epasts, bankas konts un rekvizīti

Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats
(norāda pretendents)

Tālrunis, fakss, e-pasts

Iepazinušies ar iepirkuma id. Nr. NPP 2014/3 „Novadnieku pagasta ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas darbi” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādīto darbu izpildi.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- piedāvājums ir iesniegts par visu nolikumā noteikto apjomu, un ka piedāvājums pilnībā atbilst
Tehniskās specifikācijas prasībām.
- mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt
akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un
papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehnisko specifikāciju un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvātā pakalpojuma veikšanu, kā
arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.
Pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniegsim paraksttiesīgas personas apliecinātu
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai
personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts pasūtītājs pretendentu izslēdz no
turpmākās dalības iepirkumā. Apliecinājums jāiesniedz ne vēlāk kā 10 ( desmit) darba dienu laikā
no pieprasījuma dienas. Pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa, ja iepriekšminēto informāciju var
iegūt publiskā datubāzē.
Pilnvarotās personas paraksts:______________________________
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:___________________________________
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Pielikums Nr.3
Novadnieku pagasta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbi
ID Nr. NPP 2014/3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Novadnieku pagasta pārvaldei,

2014.gada „___”. _______________

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________

Esam iepazinušies ar cenu aptaujas Nr. NPP 2014/3 nolikumu un piedāvājam veikt
darbus par sekojošām cenām:

I.daļa „Ceļu uzturēšanas darbi”
Veicamais darbs

Mērvienība

Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam

km

Ceļa klātnes profilēšana līdz 8m platumam

km

Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu
nošļūkšana
Izskalojumu aizbēršana

gāj.km

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi

m2

Ceļa sāngrāvju atjaunošana ar motorgreideri

pārgāj.km

Sanesumu attīrīšana caurteku galos

caurteka

Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) staba
uzstādīšana vai nomaiņa

stabs

Cena

Cena

bez

ar

PVN

PVN

m3

KOPĀ

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu
prasa cenu aptaujas noteikumi un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs
piekrītam visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Mūsu piedāvājums, visas tajā norādītās ziņas un nosacījumi ir spēkā 90 dienas pēc
piedāvājuma atvēršanas.
__________________________ ______________
paraksts
Vadītāja amata nosaukums
Z.V.

____________________
vārds, uzvārds
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Novadnieku pagasta pārvaldei,

2014.gada „___”. _______________

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________

Esam iepazinušies ar cenu aptaujas Nr. NPP 2014/3 nolikumu un piedāvājam veikt
darbus par sekojošām cenām:

2.daļa „Ceļu remonta darbi”
Veicamais darbs

Mērvienība

Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu
segumos un uzlabotas grunts ceļos

m3

Nesaistīta seguma atjaunošana

m3

Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti
izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri

m3

Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē

m3

Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot
grunti atbērtnē

m3

Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot
grunti transportā un aizvedot uz atbērtni

m3

Cena

Cena

bez

ar

PVN

PVN

KOPĀ
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu
prasa cenu aptaujas noteikumi un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs
piekrītam visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Mūsu piedāvājums, visas tajā norādītās ziņas un nosacījumi ir spēkā 90 dienas pēc
piedāvājuma atvēršanas.
__________________________ ______________
Vadītāja amata nosaukums
paraksts

____________________
vārds, uzvārds

Z.V.
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Novadnieku pagasta pārvaldei,

2014.gada „___”. _______________

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________

Esam iepazinušies ar cenu aptaujas Nr. NPP 2014/3 nolikumu un piedāvājam veikt
darbus par sekojošām cenām:

3.daļa „Asfaltbetona seguma remonts”
Veicamais darbs

Mērvienība

Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena
emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju

m2

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu
izmantojot pilno tehnoloģiju

m2

Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu izmantojot
nepilno tehnoloģiju

m2

Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju

m

Cena

Cena

bez

ar

PVN

PVN

KOPĀ

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu
prasa cenu aptaujas noteikumi un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs
piekrītam visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Mūsu piedāvājums, visas tajā norādītās ziņas un nosacījumi ir spēkā 90 dienas pēc
piedāvājuma atvēršanas.
__________________________ ______________
Vadītāja amata nosaukums
paraksts

____________________
vārds, uzvārds

Z.V.
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Novadnieku pagasta pārvaldei,

2014.gada „___”. _______________

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________

Esam iepazinušies ar cenu aptaujas Nr. NPP 2014/3 nolikumu un piedāvājam veikt
darbus par sekojošām cenām:

4.daļa „Zāles pļaušana ceļa nomalēs”
Veicamais darbs

Mehanizēta zāles pļaušana

Mērvienība

Cena

Cena

bez

ar

PVN

PVN

pārgāj.km

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu
prasa cenu aptaujas noteikumi un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs
piekrītam visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Mūsu piedāvājums, visas tajā norādītās ziņas un nosacījumi ir spēkā 90 dienas pēc
piedāvājuma atvēršanas.
__________________________ ______________
Vadītāja amata nosaukums
paraksts

____________________
vārds, uzvārds

Z.V.
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Pielikums Nr.4
Novadnieku pagasta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbi
ID Nr. NPP 2014/3
Līguma projekts

LĪGUMS
Nr. (NPP 2014/3)
Saldus novada Novadnieku pagastā

2014.gada _________

Novadnieku pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000018213, kuras vārdā un interesēs
saskaņā ar nolikumu rīkojas tās vadītāja DINA BRĒDAVA no vienas puses, turpmāk saukts
„Pasūtītājs”, un
_______________, reģistrācijas Nr.________, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar_______ rīkojas
__________________________________________, no otras puses, turpmāk saukts „Izpildītājs”,
bet abas puses kopā, turpmākā tekstā sauktas „Puses”, izsakot savu brīvu gribu, bez maldiem un
viltus, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā veiktā iepirkuma „Novadnieku
pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi” ( iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2014/3 ),
turpmāk tekstā – Iepirkuma, rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums) par
sekojošo:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Novadnieku pagasta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbus , turpmāk tekstā – „Darbi”.

1.2.
Kopējā maksimālā visu šī iepirkuma rezultātā noslēgto Līgumu summa sastāda līdz
42000.00 euro (četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
1.3. Paveikto Darbu kopapjoms, veids, daudzums un attiecīgo maksājumu summa, kas Pasūtītājam
jāmaksā Izpildītājam, tiek aprēķināta pēc faktiski paveiktiem Darbiem periodā (mēnesī) un tiek
norādīta izpildīto darbu aktos.
1.4.

Līguma darbības termiņš 2015. gada 01.aprīlis

1.5. Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams ar pasūtītāja pārstāvi, komunālās saimniecības
vadītāju Elmāru Dziedātāju, telefons 29118651

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurus Darbu izpildes laikā konstatētos trūkumus vai defektus, vai
neatbilstību Līguma noteikumiem fiksēt aktā, kuru paraksta abas Puses vai to pārstāvji.
2.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus veikt Līgumā noteiktajos termiņos vai arī
neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, Pasūtītājs ir
tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem.
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3.

Izpildītāja tiesības un pienākumi

3.1. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki Darbus veiktu augsti
profesionālā līmenī, nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem.
3.2. Darbu izpildes procesā Izpildītājs pakļaujas Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja
Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var
kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir informēt Pasūtītāju par sekām, kādas var iestāties, veicot
Darbus atbilstoši Pasūtītāja dotajiem norādījumiem. Ja Pasūtītājs uzstāj uz šādu Darbu veikšanu, tad
Izpildītājs neuzņemas atbildību par veikto Darbu un izmantoto materiālu kvalitāti.
3.3. Izpildītājam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes
procesā un var radīt šķēršļus turpmāko Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
3.4. Izpildītājs pirms Līgumā paredzēto Darbu sākuma, kā arī Darbu veikšanas laikā brīdina
Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja
neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm
vienojoties, Darbu izmaksas un izpildes termiņi tiek attiecīgi mainīti.
3.5. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par:
3.5.1. Darbu izpildes gaitu;
3.5.2. apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi;
3.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt Darba izpildi;
3.5.4. izmantotajiem materiāliem.
3.6. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku
kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti.

4. Darbu izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība

4.1. Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo Darbu pabeigšanu. Pēc Pasūtītāja informēšanas par
Darbu pabeigšanu Izpildītājs sagatavo aktu par izpildītajiem darbiem. Ja Darbi tiek veikti atsevišķos
periodos (mēnesis) vai posmos (noteikta darba daļa), tad katra šāda perioda vai darba daļas izpildes
beigās Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā perioda ietvaros izpildītajiem darbiem.
4.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu pabeigšanu un/vai aktu par izpildītajiem
darbiem iesniegšanas ir jāveic Darbu pārbaude un 3 (trīs) dienu laikā pēc akta saņemšanas
jāparaksta akts vai arī aktā jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. Akta parakstīšana ir Pasūtītāja
apliecinājums tam, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, pienācīgā kvalitātē un
noteiktajos apjomos, uz kā pamata Izpildītājs izraksta rēķinu.
4.3. Ja Pasūtītājs neparaksta aktu vai aktā nenorāda pretenzijas par paveikto Darbu kvalitāti,
apjomiem un/vai akta saturu, vai rakstiski neizsaka citas pretenzijas sakarā ar Līguma izpildi,
jāuzskata, ka Pasūtītājs aktu ir akceptējis bez iebildumiem un šāda rīcība kļūst par pamatu samaksai
par paveiktajiem Darbiem.
4.4. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma noteikumiem,
Pasūtītājs paraksta aktu ar attiecīgām atrunām.
4.5. Iestājoties 4.4.punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt no Izpildītāja
konstatēto trūkumu un nepilnību novēršanu par saviem līdzekļiem Pušu saskaņotā termiņā.
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4.6. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanās gadījumā par pabeigtajiem Darbiem tiek sastādīts Darbu
pieņemšanas – nodošanas akts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
5. Norēķinu kārtība
5.1. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam
summu, kas norādīta rēķinā par izpildīto darbu aktā uzrādītajiem faktiski veiktajiem Darbiem.
5.2. Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja Līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā rēķinā un izpildīto
darbu aktā norādīto summu.
5.3. Par apmaksas termiņu tiek uzskatīts datums, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
Izpildītāja bankas norēķinu kontā.
6. Līguma pārkāpumi un to sekas
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par veikto Darbu kvalitāti, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem
apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.
6.2. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā neveikto Darbu summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Ja Pasūtītājs pēc šī Līguma parakstīšanas atsakās no šajā līgumā paredzēto Darbu izpildes,
viņš sedz Izpildītājam visus radušos materiālos zaudējumus, tajā skaitā zaudējumus, kas saistās ar
tehnikas nogādāšanu no Izpildītāja tehnikas atrašanās vietas uz Darbu veikšanas vietu un atpakaļ,
un izejmateriālu sagatavošanu.
6.4. Ja izpildīto Darbu apmaksa netiek veikta 5.1.punktā noteiktajā termiņā pilnā apmērā,

Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,5% apmērā no neapmaksātās Līguma
summas par katru nokavēto dienu.
6.5. Ja 4.5.punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad
Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Izpildītāja rēķina.
6.6. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanās gadījumā Puses norēķinās par izpildītajiem un
pabeigtajiem Darbiem pilnā apmērā saskaņā ar līguma 4.6. punktu.
7. Nepārvarama vara

7.1. Neviena no Pusēm neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu,
ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, t.i.: ugunsgrēki, plūdi, eksplozijas, kari, sociāli konflikti,
katastrofas, neparedzēti gadījumi, un jebkuri citi nepārvarami notikumi vai līdzīga rakstura apstākļi,
kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem un kas ir ārpus Pušu
kontroles iespējām un skar Puses.
7.2. Jebkuras valsts institūcijas, vietējās pašvaldības vai ES direktīvu obligāta normu ievērošana,
kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz šajā Līgumā paredzēto darbību, darba strīdi vai blokādes, vai
piegādātāju līgumisko saistību nepildīšanas sakarā ar jebkuru no iepriekš minētajiem iemesliem ir
jāuzskata par līdzvērtīgu situāciju, kas paredzēta 9.1.punktā.
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7.3. Tiklīdz parādās pazīmes, ka notiks kāds no 7.1. vai 7.2.punktā minētiem apstākļiem, Puse,
kuru tie ietekmēs, 2 (divu) dienu laikā informē par to otru Pusi (rakstiski). Šajā gadījumā Puses
savstarpēji vienosies, kā rīkoties situācijā, kas radusies.
7.4. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu)
dienu laikā, tad tai jāatlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību
nepildīšanu un kurus nosaka Pušu saskaņotā aktā.
8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puse
piestāda rakstiski.
8.2. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā vai saistībā ar to, Puses
cenšas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā.
8.3. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiks izšķirts LR tiesā.
9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās tiek noformēti rakstiski un kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses.
9.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt abām pusēm rakstiski vienojoties, par to brīdinot vienu
mēnesi iepriekš.
9.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Līgumam ir
pievienots pielikums, kas sagatavots uz 1 (vienas) lapas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katra Puse saņem 1 (vienu) Līguma eksemplāru.
9.4. Parakstot šo līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, un
apņemas tos pildīt un ievērot.
9.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma termiņa beigām vai līdz
pilnīgai līguma 1.2. punktā norādītās summas izlietošanai vai līguma pirmstermiņa laušanai šajā
līgumā noteiktajā kārtībā.

10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Novadnieku pagasta pārvalde
Mežvidi, Novadnieku pag.,
Saldus novads, LV – 3801
Reģ.Nr.90000018213
Valsts kase
Kods TREL LV22
LV18TREL9801444847210
________________________
D. Brēdava

_____________________
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