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. Vispārīgā informācija
1.1.

1.2.

Atklāta konkursa nosaukums ir Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
turpmāk tekstā – Konkurss, )epirkuma proced”ra . )epirkuma proced”ras identifikācijas
numurs ir LNP 2016/78.
Pas”tītājs:

Pas”tītāja nosaukums
Adrese
Reģ. Nr.
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ludzas novada pašvaldība
Raiņa iela , Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
90000017453
+371-65707400
+371-65707402
dome@ludzaspils.lv

Konkursa priekšmets ir Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana greiderēšana
CPV kods: 63712000-3

)epirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu
likumu turpmāk – PIL).
Līguma izpildes vieta: Ludzas novads, Latvija
Līguma izpildes laiks: no

. gada . janvāra līdz

. gada

. decembrim

Konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.8.1. Ar Konkursa „Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā” nolikumu
un tā pielikumiem
var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi).

1.8.2. Pretendenti var arī iepazīties ar iepirkuma proced”ras dokumentiem uz vietas,
sākot ar attiecīgās iepirkuma proced”ras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais
Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma proced”ras dokumentus drukātā veidā,
Pas”tītājs tos izsniedz Piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo
dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts
laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja Pretendents vēlas saņemt iepirkuma
proced”ras dokumentus drukātā veidā, Pas”tītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas
nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nos”tīšanas faktiskos izdevumus.

. . . Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Konkursa Nolikumu, to dara rakstiski
ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot )epirkumu komisijai, ar norādi
Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā”
identifikācijas Nr. LNP 2016/78, uz adresi Raiņa ielā , Ludzā, Ludzas novads, LV-5701,
fakss 65707402; e-pasts: izuka@ludza.lv.

1.8.4. Visa informācija par Konkursu, Nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu
grozījumiem, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Konkursu,
tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Publiskie iepirkumi – Atklāti
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklatikonkursi
konkursi/. Ja Pretendents uzdod jautājumu, Pas”tītājs nos”ta papildu informāciju
Pretendentam, kas ir uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā,
kur ir pieejami iepirkuma proced”ras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.8.5. Kontaktpersonas:
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jautājumos par Konkursa dokumentāciju – iepirkumu komisijas sekretāre )nese 8uka,
tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: izuka@ludza.lv;

jautājumos par tehniskajām specifikācijām – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs )sakovičs, tel.
+371657071497, fakss +37165707402, e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv.

. . Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

. . . Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 15.novembrī plkst. 11:00,
Ludzas novada pašvaldībā . stāvā, kabinetā Nr.
, Raiņa iela , Ludza, Ludzas novads,
LV–
, iesniedzot personīgi vai nos”tot pa pastu. Pasta s”tījumam jāb”t nogādātam šajā
punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.
. . . Saņemot piedāvājumu, Pas”tītājs pašvaldības sekretārs reģistrē pretendentu
piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu juridiskai
personai – nosaukumu , tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pas”tītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu
atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var
pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts ar norādi par piedāvājuma
saņemšanas laiku . Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas
novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela , . stāvā,
. kabinetā pie
sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no
tālākas līdzdalības iepirkuma proced”rā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem
pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi.

. . . Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija neb”tu pieejama līdz
piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.9.4. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts Konkursa ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jāb”t īpašai norādei. Ja Pretendenta piedāvājumā
nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras jāievēro Pas”tītājam
līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses
netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

1.9.5. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta
apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

.

. . . Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas
izmaksas. Pas”tītājs un )epirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm
izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas
no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar
noslēgt noteiktajā termiņā, Pas”tītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu.
Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo
Pas”tītājam trīs darba dienu laikā.
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. Piedāvājuma noformējums
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā ,
kabinetā līdz 2016. gada 15. novembrim, plkst.
.
aizlīmētā un
iepakojumā, uz kura ir jānorāda Atklāts konkurss „Ludzas pilsētas grants
planēšana
. gadā”, identifikācijas Nr. LNP
/78. Neatvērt līdz
15.novembrim plkst. 11:00 .

.stāvā, 312.
aizzīmogotā
seguma ielu
2016. gada

Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai konkursā un informāciju par
pretendentu
. un . pielikums . Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai
personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo
personu grupu vai personālsabiedrību, un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos
dokumentus.

)esniegtie piedāvājumi ir Pas”tītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem,
izņemot gadījumus, kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī PIL 55.panta 4.1 daļā noteiktajā
gadījumā.
Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši
Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. Pretendents ir tiesīgs neizmantot
pielikumos piedāvātās veidnes, bet tā iesniegtajai informācijai jāiekļauj visi dati, kas ir
nepieciešami pienācīgai piedāvājuma izvērtēšanai saskaņā ar Konkursa Nolikuma
prasībām.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jāb”t skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju
var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums
latviešu valodā saskaņā ar
. gada . augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.
„Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā prasībām. Par kaitējumu,
kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kartībā.

Piedāvājuma dokumentiem jāb”t caurš”tiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus
neb”tu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jāb”t sanumurētām un jāatbilst
pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē caurš”šanai izmantojamais
diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms caurš”to lapu skaits, ko ar
savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz
piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. )esniedzot piedāvājumu,
Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību
apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokuments izdots ārvalstī, dokumenta izdošanas
vietas nosaukumā norāda attiecīgās valsts administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu
un valsti.
Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota
pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma proced”rā.
Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā – Finanšu piedāvājuma
dokumentiem un piedāvājuma elektroniskās versijas uz elektroniskā datu nesēja, kas
jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:
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2.9.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Ludzas pilsētas grants
seguma ielu planēšana
. gadā identifikācijas Nr. LNP 016/78, Pretendenta
nosaukums un adrese, tālrunis.
2.9.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
2.9.3. Pieteikums atbilstoši šī Nolikuma pielikumiem . un . pielikums .
2.9.4. Pretendenta atlases dokumenti.
2.9.5. Pretendenta Tehniskais – Finanšu piedāvājums.

2.10. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un
iesniedz atbilstoši . .- . . punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas
un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi vai „Piedāvājuma
atsaukums .
. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā

3.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. )esniedzot savu piedāvājumu
dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā
ietvertās prasības un noteikumus.
3.2. Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis,
pārstāvēttiesīgā persona vai prok”rists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīta par
vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;

b kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma
pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;
c krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi ieg”tu līdzekļu legalizēšana;

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

e cilvēku tirdzniecība;

f izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

. . . Pretendents ar tādu kompetentas instit”cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā,
kas izpaužas kā:
a vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba
atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

. . . Pretendents ar tādu kompetentas instit”cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīts par vainīgu konkurences
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
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attiecīgā instit”cija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu
samazinājusi;

. . . ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta
saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts;

. . . ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas dienā vai lēmuma par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, t.sk.
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem
pretendentiem Pas”tītājs ņem vērā informāciju, kas ir ievietota Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta turpmāk – V)D publiskās
nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;
. . . iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs Pas”tītāja amatpersona vai darbinieks ,
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu P)L . panta pirmās un
otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pas”tītājam nav
iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
. . . Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas vai ar to
saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Konkursa sagatavošanā saskaņā ar P)L .panta
ceturto daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents
nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa sagatavošanā
neierobežo konkurenci;

. . . Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta
noteikumiem vai saskaņā ar P)L noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
. . . uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
PIL 39.1 panta 1. daļas ., ., ., ., ., . vai . punktā minētie nosacījumi;

. . . uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo b”vdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma vērtības, ir
attiecināmi P)L .1 panta . daļas ., ., ., ., . vai . punktā minētie nosacījumi;

. . . uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos
noteiktajām prasībām, ir attiecināmi P)L .1 panta . daļas ., ., ., ., ., . vai . punktā
minētie nosacījumi.

3.4. Pas”tītājs neizslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja:

. . . no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas instit”cijas pieņemtais lēmums saistībā ar P)L
39.1 panta . daļas . punktā un . punkta a apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

. . . no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas instit”cijas pieņemtais lēmums saistībā ar P)L .1 panta .daļas . punkta b
apakšpunktā un . punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai
ir pagājuši 12 (divpadsmit mēneši.
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3.5. Pas”tītājs pārbaudi par P)L .1 panta . daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu
esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu
un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles
kritērijam b”tu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

3.6. Ja Pas”tītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar V)D
publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju Pretendentam vai P)L
.1 panta . daļas .,
. un
. punktā minētajai
personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi,
t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, Pas”tītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai
nos”tīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja
apliecinājums nav iesniegts
desmit dienu laikā pēc pieprasījuma nos”tīšanas,
Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.

3.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Konkursā P)L . 1 panta . daļas
1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā
PIL 39.1 panta . daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī P)L . 1 panta . daļas . un .
punktā minēto faktu dēļ, Pas”tītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā ieg”st informāciju:
3.7.1. par PIL 39.1 panta . daļas ., . un . punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedzīgajiem nodarījumiem – no )ekšlietu ministrijas )nformācijas centra Sodu reģistra .
Pas”tītājs minēto informāciju no Sodu reģistra ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un
citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

3.7.2. par PIL 39.1 panta . daļas . punktā minēto personu personu, kura ir kandidāta vai
pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prok”rists, vai personu,
kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli un
par PIL 39.1 panta . daļas . punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

3.7.3 par PIL 39.1 panta . daļas . punktā minētajiem faktiem – no V)D. Pas”tītājs attiecīgo
informāciju no V)D ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu P)L . 1 panta pirmajā
daļā minēto personu piekrišanu.

3.8. Ja Pas”tītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo b”vdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit) procenti no kopējās b”vdarbu līguma
vērtības, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām
prasībām, atbilst P)L
.1 panta . daļas ., ., ., ., ., . vai . punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja
Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nos”tīšanas
dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa
dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no
dalības iepirkuma proced”rā.
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3.9. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prok”ristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.1 panta
pirmās daļas .,
. un
. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, nav attiecināmi P)L
.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi,
1
Pas”tītājs, izņemot P)L
. panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai
Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās instit”cijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā
reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prok”ristu,
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un
kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai P)L . 1 panta pirmās
daļas ., . un . punktā minēto personu neattiecas P)L .1 panta pirmajā daļā minētie
gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma
nos”tīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pas”tītājs
to izslēdz no dalības iepirkuma proced”rā.

3.10. PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas .,
. un
.
punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir
norādītas Pretendenta piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar P)L . 1 panta
septīto daļu.
3.11. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī P)L . 1 panta pirmās daļas ., . un . punktā
minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit
euro 00 centi) EUR, PIL 39.1 panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās
personas vai tās pārstāvja:
. . . apliecinātu izdruku no V)D elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai V)D izziņu par
to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu skat. Nolikuma . .apakšpunktu ;

.

. . . pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī
dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, V)D izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai
atlikšanu vai vienošanās ar V)D par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus
pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas P)L .1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti
vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas P)L
39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai,
ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ‒ ar paša Pretendenta vai
citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras
vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares
organizācijai to reģistrācijas pastāvīgās dzīvesvietas valstī.
. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un
iesniedzamie dokumenti

Lai sniegtu informāciju par tā profesionālajām un tehniskajām spējām u.c., Pretendentam ir
piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar
nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju g”t nepieciešamos datus pienācīgai
piedāvājuma vērtēšanai.
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4.1. Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai visi personu apvienības dalībnieki ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība , pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru
veicamo b”vdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu
piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir
reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Fiziskajām
personām ir jāb”t reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājiem.
Atbilstības pārbaude:

. . . Par reģistrācijas faktu Pas”tītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā
www.ur.gov.lv un citās datubāzēs.

. . . Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai
līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas
apliecības kopija.
. . . Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pas”tītājs pieņems lēmumu slēgt
iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai b”s jāreģistrējas komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu
apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs , ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.

4.2. Prasība: )epriekšējo
trīs kalendāro gadu laikā no
. gada līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir sekmīgi veicis ielu/
ceļu planēšanas darbus vismaz 1 (viena) līguma ietvaros.
Atbilstības pārbaude:

Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu pieredzi iepriekšējo
trīs gadu laikā
tabula Nolikuma . pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu
sniegšanā).

4.3. Prasība: Pretendentam vai apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, ir
pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums, piem. greideris grants ielu/ceļu
planēšanai, saskaņā ar Ceļu specifikācijām
un citos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Atbilstības pārbaude:

Pretendentam ir jāiesniedz informācija par tā vai piesaistīto apakšuzņēmēju rīcībā
esošo, darbu veikšanai nepieciešamo tehniku, iekārtām, tehnisko aprīkojumu un
instrumentiem atbilstoši Nolikuma . pielikumā ievietotai tabulai.

4.4. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Pretendentam ir jāpierāda
Pas”tītājam, ka tā rīcībā b”s nepieciešamie resursi tehniskais aprīkojums, iekārtas,
instrumenti). Prasības, kas noteiktas Nolikuma . punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta
piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām
kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents.
Jāiesniedz:
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-

-

)nformācija par apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem
nododamo darbu apjoms ir lielāks par
% no paredzamās līgumcenas
. pielikuma
Apakšuzņēmēju saraksts tabula).

Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam vairāk nekā
% veicamo darbu no paredzamās līgumcenas, Pretendents iesniedz katra tāda
Apakšuzņēmēja apliecinājumu . pielikums , kurā precīzi norādīti nododamie resursi.
Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja iespējas
pieredzi, kvalifikāciju u.c. , kas ir nepieciešamas )epirkuma līguma izpildei. Ja
Pretendentam ir noslēgts līgums/vienošanās ar apakšuzņēmēju par dalību iepirkuma
līguma izpildē, un tajā ir norādīti Pretendentam nododamie resursi un to apjoms,
Pretendents iesniedz vienošanās kopiju. Šajā gadījumā apakšuzņēmēja apliecinājums nav
jāiesniedz.

P)L
. panta . daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma
ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par
saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu
apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir
izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības
dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei dibināt
pilnsabiedrību gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma izpildes
tiesības, norādot atbildīgo personu, kas ir tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā
iepirkuma proced”rā. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku
parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi
un visi kopā ir atbildīgi par Līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots
parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus
piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pas”tītāja.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam nodoto darbu daļa
(procentos no kopējā Līguma apjoma.
4.6. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā
arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas
tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz
atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī
kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu
apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.7. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma . punkta
prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību
dalības atklātā konkursā nosacījumiem.
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. Tehniskais piedāvājums
5.1. Par tehnisko piedāvājumu tiks uzskatīti Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītie
darbu apjomi (Nolikuma 8. pielikums).
. Finanšu piedāvājums

6.1. Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma . pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu
piedāvājumu.

6.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības
nodokļa PVN un tā ir jānosaka eiro EUR . Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi
cipari aiz komata.
6.3. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.
Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu nav pieļaujama. Pretendenta
finanšu piedāvājumā jāb”t paredzētiem visiem riskiem darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu
izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām,
kas var b”t saistīti ar darbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem.
Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līguma projektā . pielikums .

6.4. Sastādot finanšu piedāvājumu, Pretendentam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz
visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:
- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,
- mobilizācija un demobilizācija,
- sanitāro un drošības normu ievērošana,
- satiksmes organizēšana,
- kvalitātes nodrošināšana un kontrole,
- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,
- darbaspēks,
- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,
- organizācija un administrēšana,
- u.c. pasākumi/izdevumi konkrēta darba izpildei.

Parakstot finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tajā ir iekļautas visas Ceļu
specifikācijās
punktā . . norādītās izmaksas.

6.5. Pretendentam ir jāiesniedz )zdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas EDS par Pretendenta t. sk. par katru piegādātāju apvienības
dalībnieku un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu
periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. )zdrukas jāiesniedz LR reģistrētiem vai
pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem
apakšuzņēmējiem. Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība
vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā jāiekļauj paskaidrojumus par stundas tarifa
likmju atšķirību.
. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

7.1. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu
apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc P)L . pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa
beigām, ja )epirkumu uzraudzības birojā nav P)L
. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts
iesniegums par iepirkuma proced”ras pārkāpumiem, jāizveido personālsabiedrība,
jāreģistrē tā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī. Sabiedrība rakstveidā informē
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Pas”tītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību Līguma parakstīšanā, paziņojumam,
pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas.
. Cita informācija

8.1. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pas”tītājam un )epirkuma komisijai,
turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.
Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pas”tītājam un Komisijai ir
aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
8.2. Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem
vai iepirkuma proced”ras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā
paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma proced”rā, ja minētie apstākļi šim
Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma proced”rā, tādējādi ierobežojot
konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus,
kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Publisko iepirkumu likuma
. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis
nolikuma . . apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas
ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības
attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.
. Komisijas tiesības

9.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai
apliecinātas kopijas.

9.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt
tikai atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem
aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka
termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
9.3. Komisija labo aritmētiskās kļ”das finanšu piedāvājumos.
10. Komisijas pienākumi

10.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma proced”ras norise un dokumentēšana.

10.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
proced”ras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Komisija to sniedz
piecu dienu laikā, bet ne vēlāk
kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju
Komisija nos”ta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju
mājaslapā
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklatikonkursi/ , kur ir pieejami iepirkuma proced”ras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.

10.3. )nformācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie
dati b”tu aizsargāti, un Komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to
iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas
brīdim Komisija nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu
vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas
procesu.
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10.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, iepirkuma proced”ras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem
aktiem.

10.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma proced”ru ne vēlāk par dienu, kad tiek
nos”tīts paziņojums par iepirkuma proced”ras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz
pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.
11. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

11.1. Atbilstoši P)L . panta . un . punktiem Pretendents ir piegādātājs, kas var b”t fiziska
persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā tirg” veikt b”vdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, un kurš ir
iesniedzis piedāvājumu.
11.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Konkursa Nolikumu.

11.3. Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma
. pantā noteiktajā kārtībā un
termiņos iesniegt )UB iesniegumu par Pas”tītāja vai Komisijas darbību saistībā ar
konkursu.

11.4. Pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas Pretendents Komisijas pieņemtos lēmumus var
pārs”dzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. )UB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma
pārs”dzēšana neaptur tā izpildi.
11.5. Pretendentam ir pienākums sniegt Pas”tītājam un Komisijai patiesu informāciju.

11.6. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus
informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

11.7. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Konkursu, kas tiek publicēta
Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibaskalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
. Piedāvājumu atvēršana

12.1. Piedāvājumu atvēršanai Komisija rīko atklātu sanāksmi. Sanāksme notiks 2016. gada
15.novembrī plkst. 11.00, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā , Ludzā.
12.2. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus t”līt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām Konkursa Nolikumā noradītajā vietā un laikā.

12.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši
pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek
izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
13. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

13.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas
prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un
izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.
Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana

13.2. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir
sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts
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atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj
pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no )epirkuma
proced”ras un tā piedāvājumu nevērtēt.

13.3. )zvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Komisija ievēros samērīguma principu,
nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.
Atlases dokumentu kvalifikācijas vērtēšana

13.4. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas
prasībām.

13.5. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un
atbilstību Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem,
pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai.
. . Ja Pretendents neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai kvalifikācijas prasībai, un ja
tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo
piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma proced”rā.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

13.7. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma
atbilstību Konkursa Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Komisija pārbauda
darbu apjomu pozīcijas, kas ir norādīti Pretendenta iesniegtajos finanšu piedāvājumos.
13.8. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai Konkursa Nolikumā
norādītajai prasībai, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu,
Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma proced”ras un tā piedāvājumu nevērtē.
Finanšu piedāvājumu vērtēšana

13.9. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

13.10. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav
aritmētisko kļ”du. Par kļ”du labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo
Pretendentam, kura pieļautās kļ”das labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem
vērā labojumus.
13.11. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas ieg”ta sareizinot
vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

13.12. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka
Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas
tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru
gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80% (vai
nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi no darba ņēmēju vidējās stundas
tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā perioda pēc Valsts ieņēmumu
dienesta V)D apkopotajiem datiem, kas publicēti V)D mājaslapā. Ja pretendents kā
nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā
mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
13.13. Ja piedāvājums konkrētam līgumam ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma
iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par b”tiskajiem
piedāvājuma nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus P)L . panta
otrajā daļā minētos faktorus. P)L .panta otrās daļas . punktā minēto faktu izvērtēšanai
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Komisija pieprasa no V)D atzinumu par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši
Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai.
V)D, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārbauda vidējās stundas tarifa likmes
pamatotību un sniedz atzinumu Komisijai 15 (piecpadsmit) dienu laikā.
. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja
tr”kumi ir b”tiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu
no iepirkuma proced”ras un piedāvājumu nevērtē.

13.15. Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc
piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no
atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto
piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.
14. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

14.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma proced”ru, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma proced”ras rezultātiem, kā arī
nos”ta pamatojumu )UB un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas
bija par pamatu proced”ras pārtraukšanai.

14.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kuram ir Konkursa
Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un
iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām
Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases
prasībām, Komisija sagatavo un ietver iepirkuma proced”ras ziņojumā pamatojumu tam,
ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar
pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru.

14.3. Komisija
trīs darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumu.

14.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 trīs darbdienu laikā pēc Pretendenta
informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma
proced”ras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma Līguma noslēgšanu vai
iepirkuma proced”ras izbeigšanu vai pārtraukšanu.
14.5. Iepirkuma Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma
proced”ras rezultātiem nos”tīšanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

14.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pas”tītāju, Komisija
pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai
pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu
ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu,
Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

14.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš
piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma
Līgumu ar Pas”tītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā
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pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par
vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais
Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.

14.8. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

14.9. )epirkuma Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa
Nolikuma . pielikumam „Līguma projekts .
. )epirkuma līgums

15.1. Pas”tītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma Līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līguma projektu
(9.pielikums).
15.2. )epirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām,
ja )UB nav P)L . pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma proced”ras
pārkāpumiem.
15.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienoto iepirkuma Līguma projekta
nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā . .
punktā minētā termiņa iebildumi par Līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

15.4. )epirkuma Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu –
veidu un iepirkuma proced”ras dokumentos noteikto Līguma mērķi.
16. Pielikumi

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

Pieteikums dalībai atklātā konkursā
)nformācija par pretendentu
Tehniskās specifikācijas
Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā
Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās spējas
Apakšuzņēmēju saraksts
Apakšuzņēmēja apliecinājums
Tehniskais – Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
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1. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
nolikumam

P)ETE)KUMS DALĪBA) ATKLĀTĀ KONKURSĀ
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
2016. gada ____. ______________

. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam
visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam
sniegt pakalpojumus par summu:
piedāvājuma cena bez PVN EUR vārdiem un skaitļos
. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja m”su piedāvājumu akceptēs, mēs sniegsim pakalpojumus līdz
Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.
. Ar šo mēs apstiprinām, ka m”su piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit)
kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms
tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu
likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Pretendenta pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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2. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
nolikumam

)NFORMĀC)JA PAR PRETENDENTU
Atklātam konkursam
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
identifikācijas Nr. LNP
/78
1.

Nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uzņēmuma darbības sfēra īss apraksts :

9.

Finanšu rekvizīti:

. gadā

Bankas nosaukums:
Bankas adrese tai skaitā
pilsēta,
valsts,
pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas
b”s tiesīga parakstīt
līgumu

Pretendenta pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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3. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP 2016/78
nolikumam

TE(N)SKĀS SPEC)F)KĀC)JAS
Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
identifikācijas Nr. LNP
/78

. gadā

Vispārējās prasības
1.
)zpildītājs veic darbus atbilstoši šā Nolikuma nosacījumiem, Ceļu specifikācijām
,
saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.
„Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli ,
Ministru kabineta
. gada . oktobra noteikumiem Nr.
„Noteikumi par darba vietu
aprīkošanu uz ceļiem u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.
Ja )zpildītājs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijas dotajām, tad iepriekš
)zpildītājam jāpierāda šo jauno tehnoloģiju līdzvērtību vai pārākumu, tikai pēc tam, kad tas
ir pierādīts un Pas”tītājs ir devis rakstisku atļauju šo tehnoloģiju ieviešanā, )zpildītājs
drīkst to pielietot.
3.
)zpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu
ievērošanu, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem
trešajai personai.
4.
Pakalpojumi tiks sniegti pēc Pas”tītāja ikreizēja pieprasījuma.
Darbu apjomi
Nr.
p.
k.
1.
2.

)zpildāmais darbs

Vienības
nosaukums

Grants seguma ielu klātnes planēšana
)elu nomaļu planēšana un profilēšana

Atklāta konkursa „ Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
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pārg. km
pārg. km

Vienību
skaits
600,00
8,00
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4. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78 nolikumam

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU P)EREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU SN)EGŠANĀ
Pretendentam/ apakšuzņēmējam ir jānorāda vismaz līgums, kura ietvaros iepriekšējo gadu
laikā no
. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim tika veikti ielu/ceļu planēšanas
darbi.

Nr.
p.k.

Pas”tītāja ceļa, ielas
īpašnieka nosaukums,
kontaktpersona, tālrunis

Līguma nosaukums,
tā izpildes termiņi
(no - līdz

)nformācija par līgumu
)zpildītājs
veikts pašu
Pakalpojumu
spēkiem vai
sniegšanas vieta
apakšuzņēmējs,
norādot darbu
veidu un
apjomu % no
līguma cenas

1.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze
uzrādāma kopā.
Pretendenta pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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5. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
nolikumam

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TE(N)SKĀS )ESPĒJAS
Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams
konkrēto darbu realizācijai un plānotajā līguma izpildes laikā ir pieejams pretendentam un/vai
apakšuzņēmējiem
Tehnikas vienības
nosaukums,
marka

Pretendenta pārstāvis:

Izlaides gads

Īpašumā, nomā

Valsts
reģistrācijas
numurs

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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6. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
aizpilda tikai par tādiem apakšuzņēmējiem, ja nododamo veicamo darbu vērtība ir
lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās
Apakšuzņēmēja
nosaukums

Pretendenta pārstāvis:

% vai

Veicamā darba daļa
Darba daļas nosaukums no Tehniskajām
specifikācijām saraksta

Apakšuzņēmējam
nodotais apjoms (%)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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7. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APL)EC)NĀJUMS
aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo b”vdarbu vērtība ir % vai lielāka par kopējo
līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
turpmāk – Pretendents iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs
, Raiņa ielā , Ludzā, Ludzas novads, organizētā Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas
grants seguma ielu planēšana
. gadā )D Nr. LNP 2016/78 ietvaros;
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
a veikt šādus darbus:

<darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam un
summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti>

b nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>.
Apliecinām, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas ., ., ., . un . punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Datums>
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8. pielikums
Atklāta konkursa
„ Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP
/78
nolikumam

F)NANŠU P)EDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
identifikācijas Nr. LNP
/78

Nr.
p.
k.
1.
2.

)zpildāmais darbs

Grants seguma ielu klātnes
planēšana
)elu nomaļu planēšana un
profilēšana

Vienības
nosaukums
pārg. km
pārg. km

Vienību
skaits

Vienības
cena
(bez PVN)
EUR

. gadā

Kopā
(bez PVN)
EUR

600,00
8,00
Summa bez PVN
PVN 21%
Summa ar PVN

Apliecinām, ka m”su finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas Ceļu specifikācijās
punktā . .
norādītās izmaksas, kas ir nepieciešamas Konkursa Nolikuma Tehniskajās specifikācijās norādīto
darbu izpildei.
Pretendenta pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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9. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana
. gadā
identifikācijas Nr. LNP 2016/78
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
par Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšanu
Ludzā

.gadā
<datums>

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr.
, juridiskā adrese: Raiņa ielā
16, Ludzā, LV–
, turpmāk saukts Pas”tītājs, Ludzas novada pašvaldības <pilnvarotās
personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no
vienas puses, un
<Izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tā <pilnvarotās
personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta
nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts )zpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā <iepirkuma procedūras nosaukums,
ID numurs>, turpmāk šā līguma tekstā saukts )epirkums, rezultātiem un <)zpildītāja
nosaukums> atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PR)EKŠMETS

1.1. Pas”tītājs uzdod )zpildītājam, un )zpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, darbarīkiem,
materiāliem un ierīcēm apņemas veikt Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšanu
. gadā, turpmāk šā Līguma tekstā saukti Darbi, saskaņā ar Pas”tītāja pas”tījumu un
Tāmi . pielikums .
1.2. )zpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu specifikācijām
2015, ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.
„Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli , Ministru
kabineta
. gada . oktobra noteikumiem Nr.
„Noteikumi par darba vietu
aprīkošanu uz ceļiem .
1.3. Darbi tiek veikti pēc Pas”tītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas žurnālā noteiktos
izpildes termiņus.
2. LĪDZĒJU T)ESĪBAS UN P)ENĀKUM)

2.1. )zpildītājs apņemas:
2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas turpmāk tekstā – LR normatīvajos aktos, šajā
Līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos
termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem;
2.1.2. ne retāk, ka 1 vienu reizi mēnesī izpildītos Darbus nodot Pas”tītājam, par ko tiek
sastādīts izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta abas Puses.
Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā obligāti jānorāda:
- dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums;
- Darbu izpildes periods;
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- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju
nosaukumiem;
- izpildīto Darbu daudzums;
- vienības cena;
- katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena;
- izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa;
- pievienotās vērtības nodoklis;
- izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.
2.1.3. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku palīgierīcēm un
instrumentiem);
2.1.4. nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju
atbilstību autoceļu ielu uzturēšanas standartu prasībām saskaņā ar LR
likumdošanu ;
2.1.5. līguma izpildes laikā nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot autoceļu
tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu kopā ar
Pas”tītāja pilnvaroto personu;
2.1.6. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās
vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā;
2.2. Pas”tītājs apņemas:
2.2.2. veikt )zpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī
Līguma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. )zpildītos darbus no )zpildītāja
pieņem Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā persona.
2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
2.3. )zpildītājam ir tiesības:
2.3.1. Saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.
2.4. Pas”tītājam ir tiesības:
2.4.1. nepieņemt no )zpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR
normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu;
2.4.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no )zpildītāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju. Kontroli par līguma prasību ievērošanu un izpildes
gaitu veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
2.4.3. nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes
pārbaudei.
. NORĒĶ)NU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem
. gadā nepārsniedz <summa skaitļos un vārdiem>
EUR bez PVN, PVN <summa skaitļos un vārdiem> EUR, kas kopsummā sastāda <summa
skaitļos un vārdiem> EUR.
3.2. Nepieciešamības gadījumā Pas”tītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām,
ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. „Tāme .
3.3. Pas”tītājs apņemas samaksāt )zpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem,
pamatojoties uz izpildīto darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc
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ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina
piestādīšanas. Rēķinā )zpildītājs obligāti norāda:
- Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu;
- Darbu nodošanas – pieņemšanas akta numuru.
3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz )zpildītāja bankas kontu.
3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pas”tītājs ir veicis pārskaitījumu.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA
Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo
personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nol”kā izdarīto
darbību vai nolaidības rezultātā.
Par pieļautajām atkāpēm no līguma nosacījumiem pārkāptiem izpildes termiņiem; sk.
Līguma . . apakšpunktu , ja )zpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos
noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, )zpildītājs maksā Pas”tītājam līgumsodu
150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 eurocenti) apmērā par katru atklāto
pārkāpumu gadījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pas”tītāja rakstiskās
pretenzijas saņemšanas, kas kopsummā nevar pārsniegt % no Līgumcenas.
Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās
gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar
nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne
ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes,
ugunsgrēki, pl”di un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida
militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi,
likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes
iespējamību.
Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba
dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda
Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un )zpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas,
atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi
paveiktajiem darbiem.

. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
Šis Līgums stājas spēkā <Līguma stāšanās spēkā datums> un ir spēkā līdz 2017. gada
31. decembrim.
Līgumu var papildināt, grozīt izņemot Līgumcenas palielināšanu vai izbeigt, Līdzējiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti
rakstveidā un kļ”st par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.
Nepieciešamības gadījumā Pas”tītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus,
attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir
noteikti )zpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu Darbu izpildi, nepieciešamības gadījumā Pas”tītājs, vienojoties
ar )zpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu apjomus, novirzot līdzekļus
pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti )zpildītāja piedāvājumā atklātam
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konkursam darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot Līguma cenu. Mainot
Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji paraksta Vienošanos, kas kļ”st par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes grozījumu aprēķini,
kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, Līguma cenai paliekot
nemainīgai.
5.5. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta konkursa
<iepirkuma procedūras nosaukums un )D numurs> tehniskajās specifikācijās. Attiecībā uz
papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks veikts
jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
5.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi dokumentētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs
vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo
starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6. CITI NOTEIKUMI
Šis Līgums ir saistošs Pas”tītājam un )zpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
Parakstot Līgumu )zpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto
Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem
dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā
Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu
izpildi.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits cipariem un vārdiem>
lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pas”tītāja, bet otrs
pie )zpildītāja.
Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

Pielikums Nr. : Tāme
Pas”tītājs

. LĪDZĒJU REKV)ZĪT) UN PARAKST)
)zpildītājs
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