APSTIPRINĀTS
Ūdrīšu pagasta pārvaldes
iepirkuma komisijas
2014.gada 14. marta sēdē
protokols Nr.01
A. sadaļa:

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Iepirkums „Autoceļu uzturēšanas darbi Ūdrīšu pagastā”
Identifikācijas Nr. KNŪPP 2014/1
1.
Iepirkuma priekšmets.
1.1. Autoceļu uzturēšanas darbi Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, saskaņā ar B. sadaļā – tehniskā

specifikācija – noteikto specifikāciju un apjomiem.
1.2. CPV kods: 45233141-9 ceļu uzturēšanas darbi.
1.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.4. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt savus piedāvājumus tikai par visu iepirkuma apjomu kopumā.
2.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks.
2.1. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot pa pastu vai nogādājot personīgi, līdz 2014.gada

28.marta plkst. 10:00, Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvaldē ( sekretāres kabinetā ),
Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601.
2.1. Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Dunskis, viktorsdunskis@inbox.lv
tālr.:65624933.
3.
Piedāvājuma derīguma termiņš.
3.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4.
Līguma izpildes vieta un termiņš.
4.1. Pretendentam darbus pienācīgā kvalitātē par nemainīgu cenu jāveic līdz 2015.gada

1.decembrim, saskaņā ar ikreizēju Pasūtītāja pasūtījumu.
4.2. Līguma izpildes vieta: Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts.
5.
Kvalifikācijas prasības pretendentiem.
5.1. Uz pretendentu (kas var būt fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā) nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļā minētie pretendentu
izslēgšanas nosacījumi. Attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
5.1.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; (par

neatbilstību nosacījumam iepirkumu komisija pārliecinās instrukcijas 12.5. punktā noteiktajā
kārtībā, un tikai attiecībā uz to pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības).

5.1.2.

tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 eiro. (par neatbilstību nosacījumam iepirkumu komisija pārliecinās

instrukcijas 12.5.punktā noteiktajā kārtībā, un tikai attiecībā uz to pretendentu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības).
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5.2. Pretendentam jābūt;
5.2.1. reģistrētam likumā noteiktā kārtībā (Par atbilstību iepirkumu komisija pārliecinās
www.lursoft.lv).
5.2.2. pieredzei autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā vismaz vienam pasūtītājam, pēdējo
piecu gadu laikā, par ko saņemta iepriekšējā pasūtītāja pozitīva atsauksme;
5.2.3. pretendenta rīcībā (īpašumā vai valdījumā) ir nepieciešamā tehnika šādu ceļu uzturēšanas
darbu veikšanai.
5.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41. panta trešajai daļai un 42.panta 3.daļai pretendents var
balstīties uz citu uzņēmēju, piemēram, apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

6.
Piedāvājuma noformēšana un iesniedzamie dokumenti.
6.1. Piedāvājumus iesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu „Autoceļu uzturēšanas darbi Ūdrīšu
pagastā”. Identifikācijas Nr. KNŪPP 2014/1. Neatvērt pirms 2014.gada 28.marta plkst.
10:00”. Uz aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu un adresi.
6.2. Iepirkuma priekšmetam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā
- B. sadaļā – norādītajām
prasībām.
6.3. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (C. sadaļa).
6.4. Piedāvājumam slēgtajā aploksnē obligāti pievienojami:
6.4.1. ja piedāvājumu (C. sadaļa) paraksta pilnvarotā persona, pilnvara ar šādu pilnvarojumu;
6.4.2. Pretendenta iepriekš veikto ceļu ikdienas uzturēšanas darbu saraksts, kas apliecina tā
atbilstību instrukcijas 5.2.2. punkta prasībām, norādot veikto darbu apjomu un summu.
Veikto darbu saraksts ir jāiesniedz par ne vairāk kā pieciem iepriekšējiem gadiem un tādā
apjomā, lai apliecinātu pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
6.4.3. vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no iepriekšējā darbu pasūtītāja, kas apliecina pretendenta
atbilstību 5.2.2. punkta prasībām;
6.4.4. informācija par pretendenta rīcībā (īpašumā vai valdījumā) esošo tehniku, kas nepieciešama
darbu veikšanai. (5.2.3.punkts).
6.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu nav tiesīgs labot vai
papildināt.
6.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā eksemplārā.
6.7. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un
tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
6.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs
apzīmējums ar vārdiem.
6.9. Piedāvājumam jābūt:
6.9.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;
6.9.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu,
kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu
(ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona;
6.9.3. ar secīgi numurētām lapām;
6.9.4. ar pievienotu satura rādītāju.
6.10. Visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā Dokumentu juridiskā
spēka likumu un Ministru kabineta 2010. gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Prasības piedāvājumam:
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši instrukcijas C. sadaļā norādītajai formai.
Finanšu piedāvājumā pretendents norāda savu piedāvāto cenu eiro, līdz divām zīmēm aiz komata.
Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstītam.
Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar B. sadaļā noteikto darbu veikšanu
saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksa, nodokļi, atsevišķi izdalot PVN.
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8.
Apmaksas nosacījumi.
8.1. Apmaksa tiks veikta saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu (D. sadaļa). Avanss netiek paredzēts.
9.
Līguma projekts.
9.1. Iepirkuma līguma projekts, kas tiks noslēgts ar šī iepirkumu uzvarētāju, pievienots kā D. sadaļa.
9.2. Ja pretendentam ir jautājumi vai pretenzijas pret iepirkuma līguma projekta būtiskiem
noteikumiem, tad savus iebildumus tas var izteikt rakstveidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms
šīs instrukcijas 2.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10. Apakšuzņēmēji.
10.1. Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus.
11. Informācijas sniegšana
11.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami
rakstveidā iepirkuma komisijai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
12.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 2.1.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
12.2. Iepirkumu komisija vispirms pārbaudīs piedāvājumu atbilstību noformējuma prasībām un
Instrukcijās pretendentiem norādītajām kvalifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti
tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām, ko
apliecinās iesniegtie dokumenti. Neatbilstošie piedāvājumi vai piedāvājumi, kas saturēs
nepatiesu informāciju par to kvalifikāciju, tālāk netiks vērtēti.
12.3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību B. sadaļas - tehniskā specifikācija - noteikumiem. Neatbilstošie
piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
12.4. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12.5. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs tā
neatbilstību 5.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, www.eis.gov.lv, iegūstot e-izziņu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.6. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
12.6.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem
aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
12.6.2. 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 Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
iesniedz attiecīgās personas vai tās 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 minētais apliecinājums nav iesniegts,
pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;
12.6.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa,
lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai
nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:
a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā
saimnieciskā darbība nav apturēta;
b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
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13. Lēmuma publicēšana, informēšana par pieņemto lēmumu un līguma slēgšana.
13.1. Lēmuma pieņemšana.
Iepirkuma komisija, izvērtējot visus atbilstošos piedāvājums, pieņem lēmumu (ar vienkāršu balsu
vairākumu) par iepirkuma līgumu slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar
viszemāko cenu un iepirkuma komisija ir pārliecinājusies par tā neatbilstību izslēgšanas nosacījumiem.
13.2. Pretendentu informēšana
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
iepirkuma procedūras rezultātiem, vienlaikus rakstveidā informē visus Pretendentus par pieņemto
lēmumu.
13.3. Lēmuma un līguma publicēšana
13.3.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
iepirkuma procedūras rezultātiem ievieto lēmumu mājas lapā www.kraslava.lv, sadaļā
iepirkumi.
13.3.2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc tam, kad noslēgts
iepirkuma līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā internetā.
13.3.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi,
ievieto tā tekstu mājas lapā www.kraslava.lv, sadaļā iepirkumi.
13.4. Iepirkuma līguma slēgšana
13.4.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem izsūtīts visiem pretendentiem, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma
termiņa beigām, atbilstoši iepirkuma līguma projektam (D. sadaļa) un pretendenta
piedāvājumam. Pusēm ir tiesības, līguma slēgšanas procesā, vienoties par nebūtiskiem
iepirkuma līguma projekta grozījumiem.
13.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija
pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar
viszemāko cenu, un iepirkuma komisija ir pārliecinājusies par tā neatbilstību izslēgšanas
nosacījumiem. Ja arī šis pretendents atsakās slēgt līgumu vai ir atbilstošs izslēgšanas
nosacījumiem, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru,
neizvēloties nevienu piedāvājumu vai izvērtēt nākošo pretendentu.
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B. sadaļa Tehniskā specifikācija
Iepirkums „Autoceļu uzturēšanas darbi Ūdrīšu pagastā”
Identifikācijas Nr. KNŪPP 2014/1
1. Darbu veikšanā jāievēro šādas prasības:
Darbu veikšana jāuzsāk ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no attiecīga Pasūtītāja
pārstāvja rīkojuma saņemšanas. Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā norāda tā piedāvāto
darbu uzsākšanas termiņu, kas nevar pārsniegt šajā punktā norādīto.
1.

Pretendentam būs jāveic šādi darbi visā iepirkuma līguma darbības laikā:

2.1. Ceļa klātnes planēšana:
Prognozētais iepirkuma daudzums: 600 pārgājiena kilometri.

Mērvienība „pārgājiena kilometrs (km)” ir noteikta braukšanas joslas (platums 3,5 metri) apstrāde.
Darba apraksts:
 Ceļa klātnes planēšana nolīdzinot šķērsvilnīšus, 3 – 4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus
un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā ceļa klātni attīra no svešķermeņiem.
 Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa
klātnes šķautnes uz asi.
Prasības izpildītam darbam :
 Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, valņiem
garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki
par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.
 Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, vai
tiltu klājumu jābūt līdzenai.
 Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad
šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.
2.2.

Iesēdumu un bedru labošana ar drupinātu granti:

Plānotais iepirkuma daudzums: 600 m3
Darba apraksts :
 Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana (regulēšana, ceļa zīmes, norobežojošās lentas
u.t.t.);
 Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;
 Seguma planēšana ( profilēšana).
Materiāli :
 Pieļaujama drupināta grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir
augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus
vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
Darba izpilde:
 Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai
grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu drupināta grants materiālu.
 Pēc materiāla atvešanas ceļa klātnes iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.
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Prasības izpildītam darbam :
 Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes
nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt
vaļņi.
 Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.
 Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, vai
tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
 Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad
šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Tehniskajā specifikācijā norādītie prognozētie iepirkuma apjomi ir noteikti orientējoši. Tie iegūti,
izvērtējot 2013.gada apjomus, un šie daudzumi izmantojami tikai pretendentu piedāvājumu
salīdzināšanai, lai izvēlētos piedāvājumu ar zemāko kopējo līgumcenu. Tehniskajā specifikācijā
uzrādītais apjoms, nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam. Pasūtītājs saglabā tiesības
iepirkuma līguma darbības laikā izmainīt (samazināt vai palielināt) kopējo iepirkuma apjomu
atkarībā no radušās nepieciešamības un finansiālajām iespējām.
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C. sadaļa : PIEDĀVĀJUMA PARAUGS
Iepirkums „Autoceļu uzturēšanas darbi Ūdrīšu pagastā”
Identifikācijas Nr. KNŪPP 2014/1
1. IESNIEDZA
1.1. Pretendenta nosaukums:_______________________________________________________
1.2. Rekvizīti (juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., bankas kods, konta Nr.):____________________

________________________________________________________________________________
2. KONTAKTPERSONA
2.1. Vārds, uzvārds:_______________________________________________________________
2.2. Adrese:_____________________________________________________________________
2.3. Tālr./Fax_____________________________________________________________________
2.4. e-pasta adrese________________________________________________________________

3. PIEDĀVĀJUMS:
3.1. Mēs piedāvājam veikt autoceļu uzturēšanas darbus Ūdrīšu pagastā, saskaņā ar tehniskās
specifikācijas (B. sadaļa) prasībām un iepirkuma līguma projekta (D. sadaļa) noteikumiem par šādu
cenu:

Mērvienība
Nr.pk.
1.

2.

Darba apraksts
Ceļa klātnes planēšana
Iesēdumu un bedru
labošana grants, šķembu
segumos un uzlabotas
grunts ceļos

pārgājiena
kilometrs*

Prognozētais
iepirkuma
daudzums

Vienības
cena EUR
(bez PVN)

Summa
EUR (bez
PVN)

500
600

m3
Kopā:

* Mērvienība „pārgājiena kilometrs (km)” ir noteikta braukšanas joslas (platums 3,5 metri)
apstrāde.
3.2. Mēs uzsāksim darbu veikšanu _____ stundu laikā (max.24 stundas) pēc Pasūtītāja pārstāvja
rīkojuma saņemšanas.
3.3. Šis piedāvājums ir derīgs līdz 2014.gada ___._______________. (min. 60 dienas).
3.4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt visus šī iepirkuma
nosacījumus.
3.5. Mēs apliecinām, ka:
3.5.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā
iepirkumu procedūrā;
3.5.2.
nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma
Instrukcijās pretendentiem, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līgumā norādītās prasības.
4. PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI PILNVAROTA PERSONA, KAS PARAKSTĪS LĪGUMU:
4.2. Vārds, uzvārds _________________________________
4.3. Amats
_________________________________
4.4. Paraksts _________________________________
4.5. Datums _________________________________
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KNŪPP 2014/1
c. Augstkalne

D. sadaļa
LĪGUMA PROJEKTS

2014.gada ___.________

Ūdrīšu pagasta pārvalde, tās vadītājas Māras Miglānes personā, kura darbojas uz Krāslavas
novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs“, no vienas puses, un
___________, tās ________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz __________,
turpmāk saukta Izpildītājs, no otras puses, abas kopā Līdzēji,
Līdzēji, ņemot vērā 2014.gada ___._______ Ūdrīšu pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas
lēmumu, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr. KNŪPP 2014/1 „Autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbi Ūdrīšu pagastā”, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus,
turpmāk tekstā saukti „Darbi”, Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pienācīgā kārtā veiktiem Darbiem.
1.2. Pasūtītāja prasības Darbu veikšanas kārtībai, kas Izpildītājam pilnībā jāievēro, norādītas Līguma
2.pielikumā – iepirkuma tehniskā specifikācija.
1.3. Līguma 2.pielikumā - Tehniskajā specifikācijā norādītie iepirkuma apjomi ir noteikti orientējoši,
uzrādītais iepirkuma apjoms, nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam. Pasūtītājs saglabā tiesības
iepirkuma līguma darbības laikā izmainīt (samazināt vai palielināt) kopējo iepirkuma apjomu
atkarībā no radušās nepieciešamības un finansiālajām iespējām.
2.
Izpildītāja pienākumi un tiesības.
2.1. Izpildītājam ir pienākums:
2.1.1. kvalitatīvi un atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem veikt Darbus;
2.1.2. veikt Darbus kārtībā, kāda noteikta šī Līguma 2.pielikumā – Tehniskā specifikācija.
2.1.3. uzsākt Darbu veikšanu ne vēlāk kā ___ (__________) stundu laikā no Pasūtītāja
telefoniska vai rakstiska rīkojuma saņemšanas, ja nav noteikts cits Darbu uzsākšanas termiņš;
2.1.4. nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki Darbus veiktu profesionālā līmenī,
nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, noteiktās Darba izpildes kārtības,
termiņiem;
2.1.5. Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, sanitāros, ceļu satiksmes un
vides aizsardzības, kā arī visus citus noteikumus, kas attiecināmi uz šī Līguma izpildi. Izpildītājs
ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un visām soda sankcijām, kas
piemērotas šādu pārkāpumu dēļ;
2.1.6. nebojāt Pasūtītāja ceļus, ielas un to aprīkojumu. Par iepriekš minētajiem bojājumiem Izpildītājs
Pasūtītājam sedz visus radušos zaudējumus;
2.1.7. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam rēķinus un Darbu pieņemšanas- nodošanas aktus par veiktajiem
Darbiem.
2.1.8. nodrošināt, ka tehnika, ar ko veic Darbus ir pienācīgā kārtībā un ar to ir iespējams veikt
Darbus; pilnā mērā materiāli atbildēt par savām iekārtām un mehānismiem, to nolietojumu vai
bojāeju;
2.1.9. nekavējoši ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt
šķēršļus turpmāko Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
2.1.10.
veikt Darbus pēc iespējas ātrāk.
2.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma
4.punktu.
3.
Pasūtītāja pienākumi un tiesības.
3.1. Pasūtītājam ir pienākums:
3.1.1. savlaicīgi norīkot Izpildītāju Darbu veikšanai, kontrolēt Darbu veikšanas kārtību, pārbaudīt Darbu
pieņemšanas-nodošanas aktus
3.1.2.
atbilstoši Izpildītāja piestādītam rēķiniem un Darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem,
samaksāt Izpildītājam par pienācīgā kārtā veiktajiem Darbiem Līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā.
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3.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk Darbu veikšanu Līguma 2.1.3.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājs
bezierunu kārtībā ietur līgumsodu no kārtējā maksājuma Izpildītājam EUR 10.- (desmit euro) plus
PVN par katru stundu, kas pārsniedz Līguma 2.1.3.punktā minēto termiņu, bet ne vairāk kā 10%
no termiņā neuzsākto darbu vērtības.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, par to vismaz vienu nedēļu iepriekš rakstveidā brīdinot
Izpildītāju, lauzt šo Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai izpilda nepienācīgi sevis ar šo Līgumu
uzņemtās saistības. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par tā
pienācīgā kārtā veiktiem Darbiem līdz līguma laušanas brīdim, bet Izpildītājam ir pienākums segt
visus Pasūtītājam radušos zaudējumus to faktiskajā apmērā, kā arī Izpildītājam nav tiesības prasīt
jebkāda veida kompensācijas par šī Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
4.
Norēķinu kārtība
4.1. Maksa par Darbiem noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kura kopija pievienota
Līgumam kā 3.pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Kopējā prognozētā šī iepirkuma līguma
summa ir EUR ______________ plus PVN.
4.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par pienācīgā kārtā veiktiem Darbiem:
4.2.1. par ceļa klātnes viena pārgājiena kilometra planēšanu EUR _________________ plus PVN;
4.2.2. par vienu kubikmetra materiāla iestrādi iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu segumos un
uzlabotas grunts ceļos EUR _______________, plus PVN;
4.3. Līguma 4.2.1. punktā norādītā mērvienība „kilometrs” ir noteikts un Izpildītājam ir tiesības saņemt
samaksu par braukšanas joslas (platums 3,5 metri) planēšanu, Izpildītāja faktiski veikto kilometru
skaita Darbu izpildei.
4.4. Samaksa atbilstoši Darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem un Izpildītāja piestādītiem rēķiniem
tiek pārskaitīta uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no
attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs pienācīgā kārtā neveic Izpildītāja piestādīto rēķinu apmaksu, Pasūtītājam ir
pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0.5% (puse procenta) apmērā no savlaicīgi
nesamaksātās rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēķina
kopsummas.
4.6. Izpildītājam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam rēķinu tikai tad, kad Līdzēji abpusēji ir parakstījuši
Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
4.7. Šī Līguma 4.2.punktā noteiktajā maksā par Darbiem ir ietvertas visas Izpildītāja izmaksas, kas
saistītas ar Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai materiālu, degvielas, darba algas, nodokļu un
nodevu izmaksas, kas iepirkuma līguma darbības laikā nevar tikt mainītas.
4.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatēt, ka Izpildītājs Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā ir norādījis
lielāku veikto Darbu apjomu nekā faktiski ir veicis, Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam
līgumsodu trīskāršā apmērā par faktiski neveiktajiem, bet Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā
norādītajiem Darbiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs arī vienpusēji lauzt šo līgumu 3.3.punktā
noteiktajā kārtībā.
4.9. Darbu pieņemšanas nodošanas akts no Pasūtītāja puses tiek parakstīts tikai gadījumā, ja veicot
Darbus Izpildītājs ir pilnībā ievērojis šī Līguma 2.pielikumā noteikto Darbu veikšanas kārtību.
Gadījumā, ja šī kārtība nav ievērota vai Izpildītājs citādi ir Darbus veicis nekvalitatīvi, Darbu
pieņemšanas nodošanas akts tiek parakstīts tikai brīdī, kad Izpildītājs ir pilnībā novērsis visus
Darbu defektus.
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.
Nobeiguma noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada
1.decembrim.
Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību neizpildi atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, uz vienas abpusēji apdrukātas
lapas, 1.pielikums uz ___ lapas, 2.pielikums ___ lapas, 3.pielikums uz _______ lapām, latviešu
valodā, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
Līdzēju rekvizīti un paraksti:

IZPILDĪTĀJS:

________________________
Z.v.

PASŪTĪTĀJS:
Ūdrīšu pagasta pārvalde
Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pagasts,
Krāslavas novads, LV-5601
Reģ.Nr. 90000018444
Pārvaldes vadītāja:
________________________
Māra Miglāne

Z.v.
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