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Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP2012/10

NOLIKUMS

Lubāna, 2012.

Pasūtītājs
Lubānas novada pašvaldība, Reă.Nr.90000054159
Juridiskā adrese – Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830
Iepirkuma metode
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai
lielāka, bet mazāka par 20 000 latu.

Iepirkuma priekšmets
Pašvaldības ceĜu Lubānas novada Indrānu pagastā mehanizēta attīrīšana no sniega saskaĦā ar
Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un VA/S “Latvijas Valsts ceĜi” 21.12.2006. “Valsts
autoceĜu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajās specifikācijās” izvirzītajām prasībām.
Iepirkuma priekšmets ir nedalīts, piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
Līguma izpildes laiks
No līguma noslēgšanas līdz 2013. gada 30. aprīlim, saskaĦā ar pasūtījumu.
Piedāvājuma derīguma termiĦš
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks, kārtība
Iesniedzot personīgi - sekretariātā vai atsūtot pa pastu.
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.
No izsludināšanas dienas līdz 02.11.2012. plkst.11 00.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiĦam.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiĦa, tiks neatvērts atdots atpakaĜ iesniedzējam.
Piedāvājumi tiks atvērti Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubānā
2012. gada 02. novembrī plkst. 15.00.
Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.
Kontaktpersona
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Egils Rēvelis tālr. 64894941, 26482016
e-pasts: egils.revelis@lubana.lv

Prasības pretendentam
Pretendents ir reăistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.
Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minētā
pakalpojuma veikšanai.
Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu (par līdzīgiem tiks uzskatīti
līgumi, kuru priekšmets – ielu attīrīšana no sniega ar traktortehniku, līguma summa vismaz 3000
Ls bez PVN) izpildē pēdējo trīs gadu laikā, kur pasūtītājs ir bijis valsts vai pašvaldības iestāde.
Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekĜauj:
1) informāciju par pēdējo trīs gada laikā izpildītajiem līdzīgiem līgumiem (norādot pasūtītāju,
līguma slēgšanas mēnesi, līgumcenu, darbu specifiku, kontaktpersonas tel. nr.);
2) vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to
nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 5. daĜas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
Piedāvājums ar visiem sadaĜā „Iesniedzamā informācija” minētajiem dokumentiem jāiesniedz
slēgtā aploksnē ar atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Pašvaldības ceĜu uzturēšana Lubānas
novada Indrānu pagastā 2012./2013. gada ziemas sezonā“.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP2012/10.
Neatvērt līdz 2012. gada 02. novembrim plkst.1100.
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830
Pretendenta nosaukums un adrese.
Visiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus un cauršūtiem tādā veidā, kas nepieĜauj to
nomaiĦu.
Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājumā iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
Piedāvājumā pievienotajiem dokumentiem citās valodās ir jāpievieno apliecināts tulkojums.

Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
Iesniedzamā informācija
1.Piedāvājums pielikuma Nr.2 formā.
2.Dokumenti, kas apliecina prasību pretendentiem izpildi:

2.1.Komercreăistra izsniegta pretendenta reăistrācijas apliecības kopija;
2.2. Dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt
attiecīgo juridisko personu.

2.3. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina
pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
3.Pretendentam,

kuram

atbilstoši

instrukcijā

pretendentiem

noteiktajām

prasībām

un

izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, 10
darba dienu laikā pēc tam, kad saĦemts paziĦojums par pieĦemto lēmumu, jāiesniedz iepirkuma
komisijai izziĦu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav
reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav
nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus. Šos dokumentus pieĦem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi
pirms iesniegšanas dienas.
4.Ja pretendents noteiktajā termiĦā neiesniedz minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēdz no dalības
iepirkumā.
Piedāvājuma cena un valūta
Pretendents piedāvājumā norāda viena ceĜa kilometra (neatkarīgi no pārgājienu skaita)
uzturēšanas cenu. Visas cenas tiek noteiktas latos (LVL). Vienības cenā iekĜaujamas visas
saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokĜūšana līdz darbu
veikšanas vietai). Cenā jāietver visi nodokĜi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši Pretendentam,
izĦemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma vienas vienības cena tiek fiksēta uz visu darba
izpildes laiku un nevar tikt mainīta līguma darbības laikā. Finansu piedāvājumā norādītie darbu
apjomi var mainīties, Ħemot vērā laika un citus apstākĜus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas.
Samaksa par kvalitatīvi veiktiem darbiem tiks veikta reizi mēnesī, Ħemot vērā faktiski veikto
darbu apjomu. Par darbiem, kuri veikti bez Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.
Piedāvājuma izvēles kritēriji
No piedāvājumiem, kas atbilst visām instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām,
pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.

Iepirkuma līgums
Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst tehniskās
specifikācijas prasībām un kuram ir zemākā cena par vienu kilometru.

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
Iepirkuma komisijas tiesības:

Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai
citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai
kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai.
Labot aritmētiskās kĜūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
Iepirkuma komisijas pienākumi:
Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par instrukciju.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un šo instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par iepirkuma
procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas informēt visus pretendentus par komisijas
pieĦemto lēmumu.

Pretendenta tiesības un pienākumi
Pretendenta tiesības:
Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
SaĦemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
Pretendenta pienākumi:
Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijas pretendentiem prasībām.
Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.

Pielikumi
Pielikums Nr.1 -Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr.3 – Līguma projekts.

Pielikums Nr.1
Pašvaldības ceĜu uzturēšana Lubānas novada Indrānu pagastā 2012./2013. gada ziemas
sezonā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP2012/10.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.aprīlim veikt Lubānas novada Indrānu pagasta
ceĜu braucamās daĜas mehanizētu attīrīšanu no irdena sniega visas brauktuves platumā. Darbu
jāuzsāk 1 stundas laikā pēc pasūtītāja pārstāvja telefoniska pieprasījuma saĦemšanas.

AutoceĜa
garums
(km)

Brauktuves
platums,
(vidēji) m

Indrānu pagasta ceĜi – 67.43 km.

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

Indrāni - Liedeskrogs
Jaunie kapi - Birznieki - Dambīši
Gundegas - Mantinieki
Ozoli - Meirānu tilts
Meirānu tilts - KrūmiĦi
Tūjas - NagliĦas
Meirānu stacija - Meldri
Dzirnulejas - Meirānu skola
A grupas ceĜi kopā:

9.69
14.06
11.60
10.35
2.34
5.49
0.38
0.48
54.39

5
5
6
6
6
6
4.5
5
x

grants
grants/asfalts
grants
grants
grants
grants
grants
asfalts

6
6
6
6
6
6
6
6
x

9.
10.
11.
12.
13.

Sprīdīši-Cepurnieki
KastaiĦi - Moroza
Ezernieki - Visagala kapi
TauriĦi - AkmentiĦi - Imantas
Sogārdi - BĜodāri
B grupas ceĜi kopā:

4.45
1.66
0.91
1.76
1.53
10.31

5
5
5
4
4.5
x

grants
grants
grants
grants
grants

12
12
12
12
12
x

14.
15.
16.
17.

Baltaiskrogs - Eglaines
Mendaugas - Jaunmendaugas
Burtnieki - Mālkalns
Līčagals - Pededzes laipas
C grupas ceĜi kopā:

0.74
0.69
0.36
0.94
2.73

3.5
3.5
4
4.5
x

grants
grants
grants
grants

12
12
12
12
x

67.43

x

Nr.
p.k.

AutoceĜa nosaukums

CeĜi kopā:

AutoceĜa
seguma veids

Brauktuves
attīrīšanas laiks
h

x

2. Pasūtītāja prasības tehniskajam nodrošinājumam:
2.1. Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkotiem ar
signālugunīm un signālplāksnēm.
2.2. Minimālais tehnikas daudzums, kas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai:
2.2.1.
2.2.2.

pakalpojuma sniegšanā iesaistītās tehnikas jauda - ne mazāka kā 75 Zs.
vismaz divas tehnikas vienības, aprīkotas ar slīpām regulējamām lāpstām.

3. Pasūtītāja prasības pakalpojuma sniegšanai:
3.1. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceĜi netiks tīrīti ar kāpurėēžu
traktortehniku, izĦemot ārkārtas gadījumos izpildītājam ar pasūtītāju par to savstarpēji
vienojoties.
3.2. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākĜos pasūtītājs nosaka ceĜu tīrīšanas prioritātes
kārtību.
3.3. CeĜa nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaĜĦa.
3.4. Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 4 cm.
3.5. Sniega risa pieslēdzošos ceĜos un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100 mm.
3.6. Nodrošināt izpildītā darba kvalitāti atbilstoši VA/S “Latvijas Valsts ceĜi” 21.12.2006.
“Valsts autoceĜu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajās specifikācijās” izvirzītajām
prasībām.

[Uz uzĦēmuma veidlapas] Pielikums Nr.2
PIEDĀVĀJUMA FORMA
Piedāvājums iepirkumam:

Pašvaldības ceĜu uzturēšana Lubānas novada
Indrānu pagastā 2012./2013. gada ziemas sezonā.

Iepirkuma identifikācijas
numurs:
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta rekvizīti:

LNP2012/10

Vienotais reă.nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, fax:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Kontaktpersona ( ieĦemamais
amats, vārds, uzvārds, telefons,epasts)
Parakstītājs: ( ieĦemamais amats,
vārds, uzvārds)
Pretendenta tehniskās iespējas
Piedāvātā tehnika
pakalpojuma izpildes
laikā

Ražotājvalsts,
izgatavošanas gads,
jauda

Tehniskais stāvoklis
(tehniskās skates
datums)

Piederība
(īpašumā/jānomā/jāpērk)

Uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu
izpildei.
Pretendenta finansu piedāvājums:

2
Lubānas novada
Indrānu pagasta ceĜu
attīrīšana no sniega

Apjoms

Darbu nosaukums

Mērvienība

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, atbilstoši iepirkuma „Pašvaldības ceĜu uzturēšana
Lubānas novada Indrānu pagastā 2012./2013. gada ziemas sezonā” ar identifikācijas Nr.
LNP2012/10 Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Mūsu
piedāvājums par Iepirkumu ir:

3

4

km

67.43

Plānotais
darbu
veikšanas
reižu skaits
sezonā
5

Cena par
vienu
vienību
(km/ LVL)
bez PVN
6

Pēc
pieteikuma
PVN 21%
KOPĀ

•
•
•
•

Mēs apliecinām, ka
Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu
procedūrā.
Nav tādu apstākĜu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma
Instrukcijās pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
UzĦēmumam nav nodokĜu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
Sniegtās ziĦas ir patiesas un precīzas.

Paraksta Pretendenta uzĦēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 3

LĪGUMA PROJEKTS
2012. gada ___. ______________
Lubānas novada pašvaldība, reă.. Nr.90000054159, tās izpilddirektora Ivara Bodža personā, kurš
darbojas pamatojoties uz pašvaldības NOLIKUMA pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs” no
vienas puses un __________________________________________, personā, kurš rīkojas
saskaĦā ar ______________________________________________________, turpmāk saukts
“Piegādātājs” no otras puses, abi kopā tekstā saukti „Puses”, bez viltus, maldiem un spaidiem,
vadoties no LR likumdošanas noslēdz līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets:
1.1. “Pasūtītājs” pērk un “Piegādātājs” veic Lubānas novada Indrānu pagasta ceĜu mehanizētu
attīrīšanu no sniega 2012/2013.g. ziemas sezonā.
2. Līguma summa un norēėinu kārtība:
2.1. “Pasūtītājs” apĦemas apmaksāt “Piegādātājam” par veiktajiem pakalpojumiem piestādītos
rēėinus 30 darba dienu laikā pēc pakalpojuma saĦemšanas, pavadzīmes parakstīšanas un
pakalpojuma pieĦemšanas - nodošanas akta abu Pušu parakstīšanas dienas. Apmaksu veic ar
pārskaitījumu uz “Piegādātāja” norādīto bankas norēėinu kontu .
Piegādātāja bankas konts_______________________________________________________.
2.2. Pakalpojumu cena, pamatojoties uz iepirkuma LNP2012/10 procedūras rezultātiem
(Pretendenta iesniegtais piedāvājums), ir noteikta sekojoša:
2.2.1. .................................... ........ Ls/km.
2.3. Cenā nav iekĜauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

3. Pasūtīšana un piegāde:
3.1. Pakalpojumi tiek veikti saskaĦā ar iepirkuma procedūras Tehnisko specifikāciju un
Pasūtītāja telefonisku pasūtījumu.
3.2. Piegādātājam ir jāievēro LR likumdošanas akti un kvalitātes prasības, kas regulē šādu darbu
veikšanu.
4. Līguma darbības termiĦi:
4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2013.gada 30.aprīlim.
4.2. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz divām lappusēm, divos eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie “Pasūtītāja”, bet otrs pie “Piegādātāja”. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
5. Pušu atbildība un sankcijas:
5.1. Katra Puse ir materiāli atbildīga par līgumisko saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
5.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet no šī
Līguma, trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
5.3. Ja Piegādātājs kavē šī Līguma 3.1.punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiĦu, tad tas
maksā līgumsodu 0,2% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavējuma dienu.
5.4. Ja Pircējs neveic Līgumā noteiktajā termiĦā maksājumus, viĦš maksā Piegādātājam
līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma par katru turpmāk nokavēto dienu.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daĜēju neizpildi, ja tā
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un
par kuras rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas
nelaimes, kara darbības, avārijas katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, valsts
pārvaldes lēmumi un rīcība, Latvijas Bankas noteiktā eiro maiĦas kursa pret latiem izmaiĦas
atšėirībā no maiĦas kursa Līguma noslēgšanas dienā. Par minēto apstākĜu iestāšanos Pusēm
jāpaziĦo septiĦu dienu laikā. Puses nepārvaramas varas gadījumos vienojas par saistību
izpildes termiĦa pagarināšanu, Līguma izbeigšanu vai citu Līguma noteikumu izmaiĦu, kamēr
darbojas šie apstākĜi un sekas.
6. Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana:
6.1. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā
slēgt Līgumu ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
6.2. IzmaiĦas Līgumā vai papildinājumi stājas spēkā un kĜūst par neatĦemamu un būtisku
sastāvdaĜu tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
6.3. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceĜā. Ja nav iespējams vienoties
15 dienu laikā no strīda rašanās dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties LR tiesu iestādēs
strīdus izšėiršanai.
7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
“Pasūtītājs”

“Piegādātājs”
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