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1. Visp r g inform cija
Iepirkuma identifik cijas numurs, Pas t t js un finans jums
1.1. Iepirkuma identifik cijas numurs ir LNP 2015/17/ERAF
1.2. Pas t t js:
Pas t t ja nosaukums Ludzas novada pašvald ba
Adrese
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
Reģ. Nr.
90000017453
T lruņa Nr.
+371-65707400
Faksa Nr.
+371-65707402
e-pasta adrese
dome@ludzaspils.lv
1.3.

Iepirkuma proced ru l dzfinansē Eiropas Reģion l s att st bas fonds, Latvijas valsts un Ludzas
novada pašvald ba.

1.4.

Iepirkuma proced ra tiek veikta Eiropas Reģion l s att st bas fonda projekta „Transporta
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarb bas veicināšanai un tūrisma att st bai Ludzas pilsētā”
(Nr. 2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/002) ietvaros.
Darb bas programma 2007.-2013. gadam „Uzņēmējdarb ba un inovācijas”:
2.3. priorit te „Uzņēmējdarb bas veicināšana”;
2.3.2. pas kums „Uzņēmējdarb bas infrastruktūra un apr kojuma uzlabojumi”;
2.3.2.2. aktivit te „Atbalsts ieguld jumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem”;
2.3.2.2.3. apakšaktivit te „Atbalsts ieguld jumiem infrastruktūrā uzņēmējdarb bas
att st bai”

1.5.

Projekta mērķis: veikt Ludzas pilsētas ielu un laukuma Stacijas un Raiņa ielu krustojum
rekonstrukciju, lai paaugstin tu novada konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarb bas att st bas
veicin šanu, uzlabotu satiksmes dal bnieku droš bu, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu
pieejam bu, dz ves vietas pievilc bas un dz ves kvalit tes celšanos.

1.6.

Atkl ta konkursa priekšmets ir Liep jas ielas rekonstrukcija posm no Raiņa ielas l dz
Jelgavas ielai un Blaumaņa ielas rekonstrukcija no Biržas ielas l dz Jelgavas ielai, Ludz ,
Ludzas novad . Iepirkuma priekšmets ir sadal ts daļ s. Iepirkuma priekšmets sast v no 2
daļ m:
1. daļa. Liep jas ielas rekonstrukcija posm no Raiņa ielas l dz Jelgavas ielai, Ludz ,
Ludzas novad
2. daļa. Blaumaņa ielas rekonstrukcija posm no Biržas ielas l dz Jelgavas ielai, Ludz ,
Ludzas novad

1.7.

CPV kods: 45233330-1.

1.8.

Iepirkuma metode: Atkl ts konkurss.

1.9.

L guma izpildes vieta: Ludzas pilsēta, Ludzas novads.

1.10. L guma izpildes laiks: 75 (septiņdesmit piecas) dienas.
1.11. Atkl t konkursa dokument cijas saņemšana un inform cijas apmaiņas k rt ba:
1.11.1. Ar atkl ta konkursa „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija
Ludz , Ludzas novad ” nolikumu un projektēt ju izstr d tiem Tehniskajiem
projektiem var iepaz ties Ludzas novada pašvald bas m jas lap : www.ludza.lv).
1.11.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atkl t konkursa nolikumu, to dara rakstiski
ar pasta, faksa vai e-pasta starpniec bu, adresējot iepirkumu komisijai, ar nor di –
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Atkl tam konkursam „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija
Ludz , Ludzas novad ” identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF, uz adresi Raiņa
iel 16, Ludz , Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: elena@ludzaspils.lv.
1.11.3. Visa inform cija, tai skait atbildes uz pretendentu uzdotiem jaut jumiem par Atkl tu
konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvald bas m jas lap : www.ludza.lv sadaļ
Publiskie iepirkumi – Atklāti konkursi.
1.11.4. Kontaktpersonas:
1) jaut jumos par atkl ta konkursa dokument ciju iepirkumu komisijas sekret re Jeļena
Kigitoviča, tel. +371 65707133, fakss +371 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv;
2) jaut jumos par tehniskaj m specifik cij m: Ludzas novada pašvald bas Att st bas un
nekustam pašuma nodaļas inženierkomunik ciju speci lists Arturs Isakovičs, tel.
+371 657071497, fakss +371 65707402, e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv.
1.12. Pied v jumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un k rt ba:
1.12.1. Pretendenti pied v jumus var iesniegt l dz 2015. gada 31. mart plkst. 10:00, Ludzas
novada pašvald b , Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.st v , kabinet Nr. 312,
pie sekret res, iesniedzot person gi vai pa pastu. Pasta s t jumam j b t nog d tam šaj punkt
nor d taj adresē l dz augst k minētajam termiņam.
1.12.2. Saņemot pied v jumu, Pas t t js (pašvald bas sekret rs) reģistrē pretendentu
pied v jumu iesniegšanas sec b . Pretendenta sarakst nor da pretendentu (juridiskai personai –
nosaukumu), t adresi, e-pasta adresi, t lruņa un faksa numuru, k ar pied v juma iesniegšanas
datumu un laiku. Pas t t js (sekret rs) nodrošina, lai l dz pied v jumu atvēršanai pretendentu
saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot pied v jumu, var piepras t apliecin jumu tam,
ka pied v jums saņemts (ar nor di par pied v juma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt
vai main t savu pied v jumu l dz pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m, ierodoties person gi
pied v jumu uzglab šanas viet Ludzas novada pašvald b , adrese – Ludzas novads, Ludza,
Raiņa iela 16, 3.st v , 312.kabinet pie sekret res. Pied v juma atsaukšanai ir bezierunu raksturs
un t izslēdz pretendentu no t l kas l dzdal bas iepirkuma proced r . Pied v juma main šanas
gad jum par pied v juma iesniegšanas laiku tiks uzskat ts otr pied v juma iesniegšanas br dis.
Visiem pretendentiem iepirkum tiek piemēroti vien di noteikumi.
1.12.3. Ja pied v jums tiek iesniegts pēc nor d t pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m, vai
nav noformēts t , lai pied v jum iekļaut inform cija neb tu pieejama l dz pied v jumu
atvēršanas br dim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.
1.12.4. Pas t t js var izdar t groz jumus atkl ta konkursa Nolikum , pagarinot pied v juma
iesniegšanu, nosakot pied v jumu iesniegšanas termiņu, kas nav s ks par 15 dien m.
1.12.5. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts iepirkuma ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru inform ciju, kas ir konfidenci la, j b t pašai nor dei. Ja Pretendenta pied v jum nav
inform cijas par komercnoslēpuma aizsardz bas pras b m, kuras j ievēro Pas t t jam l gumu
noslēgšanas ties bu piešķiršanas gad jum , tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek
izvirz tas komercnoslēpuma aizsardz bas pras bas.
1.12.6. Pretendentam ir ties bas iesniegt pied v jumu par vienu vai vair k m iepirkuma
priekšmeta daļ m. Pretendents nevar iesniegt pied v juma variantus.
1.12.7. Pretendentam ir piln b j sedz pied v juma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pas t t js un komisija neuzņemas nek das saist bas par š m izmaks m neatkar gi no iepirkuma
rezult ta.
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1.13. Pied v juma der guma termiņš
Pretendenta iesniegtais pied v jums ir der gs 120 (viens simts divdesmit) kalend r s dienas no
pied v juma iesniegšanas termiņa beig m. Ja objekt vu iemeslu dēļ iepirkuma l gumu nevar noslēgt
noteiktaj termiņ , Pas t t js var rakstiski piepras t pied v juma termiņa pagarin šanu. Ja Pretendents
piekr t pagarin t pied v juma der guma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pas t t jam 3 (tr s) darba
dienu laik .
2. Papildus inform cija
2.1.

Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcijas tehniskajos projektos ietilpst
elektroapg des t klu izb ves un p rb ves darbi, bet tie nav iekļauti š iepirkuma proced ras
Nolikum un Pretendentam nav j iekļauj š s izmaksas sav Tehniskaj un Finanšu
pied v jum .

2.2.

L gumi par Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukciju Ludz , Ludzas novad
rekonstrukciju saskaņ ar atkl ta konkursa rezult tiem tiks noslēgti, ja tiks atbalst ti groz jumi
projekt „Transporta infrastrukt ras sak rtošana uzņēmējdarb bas veicin šanai un t risma
att st bai Ludzas pilsēt ” programmas sadarb bas iest dē.
3. Pied v juma noform jums

3.1.

Pied v jums iesniedzams Ludzas novada pašvald b (Ludz , Raiņa iel 16, 3.st v , 312.kab.)
l dz 2015. gada 31. martam, plkst. 10.00 aizl mēt un aizz mogot iepakojum , uz kura ir
j nor da – „Atklāts konkurss „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā,
Ludzas novadā”, identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF. Neatvērt l dz 2015. gada 31. martam
plkst. 10:00”.

3.2.

Pretendents iesniedz parakst tu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja pied v jumu iesniedz
personu grupa vai person lsabiedr ba, pied v jum nor da personu, kas konkurs p rst v
attiec go personu grupu vai person lsabiedr bu un ir pilnvarota parakst t ar konkursu saist tos
dokumentus.

3.3.

Iesniegtie pied v jumi ir Pas t t ja pašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot
gad jumus kad Pretendents atsauc vai groza savu pied v jumu pirms pied v jumu iesniegšanas
termiņa beig m, k ar Publisko iepirkumu likuma 55. panta 41. daļ noteiktaj gad jum .

3.4.

Visa Nolikum noteikt inform cija Pretendentam j iesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma
pielikumos pievienotaj m veidlap m.

3.5.

Pied v juma dokumentus izstr d atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārt ba” pras b m.

3.6.

Pied v jums j sagatavo latviešu valod , datorrakst , tam j b t skaidri salas mam, bez
labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokument ciju var
iesniegt ar cit valod , ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecin ts tulkojums latviešu valod
saskaņ ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārt ba, kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” pras b m. Par kaitējumu, kas radies
dokumenta tulkojuma nepareiz bas dēļ, Pretendents atbild normat vajos ties bu aktos noteiktaj
kart b .

3.7.

Pied v juma dokumentiem j b t caurš tiem ar diegu vien sējum t , lai dokumentus neb tu
iespējams atdal t. Pied v juma lap m j b t sanumurēt m un j atbilst pievienotajam satura
r d t jam. Pēdēj s lapas otraj pusē, caurš šanai izmantojamais diegs nostiprin ms ar p rl mētu
pap ru, uz kura nor d ms caurš to lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta z mogu
apliecina Pretendenta pilnvarotais p rst vis. Ja uz pied v juma lap m ir izdar ti labojumi, tie ir
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j paraksta. Iesniedzot pied v jumu, Pretendents ir ties gs visu iesniegto dokumentu
atvasin jumu un tulkojumu pareiz bu apliecin t ar vienu apliecin jumu.
3.8.

Pied v jums j paraksta personai, kura likumiski p rst v Pretendentu, vai ir pilnvarota p rst vēt
Pretendentu šaj iepirkuma proced r .

3.9.

Pretendentam j iesniedz viens pied v juma oriģin ls un divas kopijas, katrs sav iesējum .
Uz oriģin la iesējuma pirm s lapas j b t nor dei „Oriģināls”, uz kopijas iesējuma pirm s lapas
j b t nor dei „Kopija ”. Pied v jums ir iesniedzams vien aizl mēt iepakojum , uz kura nor da
Pretendenta nosaukumu un reģistr cijas numuru vai personas kodu, atz mi „Piedāvājums
iepirkumam „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā”
ID Nr. 2015/17/ERAF.

3.10. Pied v juma groz jumus vai paziņojumu par pied v juma atsaukšanu iesaiņo, noformē un
iesniedz atbilstoši 3.3.-3.11. punktos noteiktaj m pied v juma iesaiņošanas, noformēšanas un
iesniegšanas pras b m, attiec gi nor dot „Piedāvājuma groz jumi” vai „Piedāvājuma
atsaukums”.
3.11. Pied v jums sast v no Pretendenta Atlases, Tehnisk pied v juma un Finanšu pied v juma
dokumentiem, kas j iesniedz iesieti ievērojot š du sec bu:
3.11.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Liepājas ielas un
Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” identifik cijas Nr. LNP
2015/17/ERAF, Pretendenta nosaukums un adrese, t lrunis.
3.11.2. Satura r d t js ar lappušu numer ciju.
3.11.3. Pieteikums atbilstoši š Nolikuma pielikumiem (1. un 2. pielikums).
3.11.4. Pretendenta atlases dokumenti.
3.11.5. Pretendenta Tehniskais pied v jums.
3.11.6. Pretendenta Finanšu pied v jums.
4. Nosac jumi Pretendenta dal bai atkl t konkurs
4.1.

4.2.
4.3.

Piedal šan s atkl t konkurs ir pretendenta br vas gribas izpausme. Iesniedzot savu
pied v jumu dal bai iepirkum , pretendents vis piln b pieņem un ir gatavs pild t visas
Nolikum ietvert s pras bas un noteikumus.
Pretendents apzin s, ka jebkurš pied v jum iekļautais nosac jums, kas ir pretrun ar Nolikumu
vai neatbilst t noteikumiem, var b t par iemeslu pied v juma noraid šanai.
Saskaņ ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, Pas t t js izslēdz pretendentu no
dal bas iepirkuma proced r jebkur no š diem gad jumiem:
4.3.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai
prok rists, vai persona, kura ir pilnvarota p rst vēt Pretendentu darb b s, kas saist tas
ar fili li, ar t du prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas st jies
spēk un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ta par vain gu jebkur no š diem
noziedz giem nodar jumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavin šan s, starpniec ba kukuļošan ,
neatļauta labumu pieņemšana vai komerci la uzpirkšana,
b) kr pšana, piesavin šan s vai noziedz gi ieg tu l dzekļu legalizēšana,
c) izvair šan s no nodokļu un tiem piel dzin to maks jumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicin jums uz terorismu, terorisma draudi
vai personas vervēšana un apm c šana terora aktu veikšanai;
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Pretendents ar t du kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas st jies
spēk un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ts par vain gu p rk pum , kas
izpaužas k :
a) viena vai vair ku t du valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbin šana, kuri nav
Eiropas Savien bas dal bvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savien bas
dal bvalstu teritorij uzturas nelikum gi,
b) personas nodarbin šana bez rakstveid noslēgta darba l guma, nodokļu
normat vajos aktos noteiktaj termiņ neiesniedzot par šo personu informat vo
deklar ciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par person m, kuras uzs k
darbu;
4.3.3. Pretendents ar t du kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas st jies
spēk un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ts par vain gu konkurences
ties bu p rk pum , kas izpaužas k vertik l vienošan s, kuras mērķis ir ierobežot
pircēja iespēju noteikt t l kp rdošanas cenu, vai horizont l karteļa vienošan s,
izņemot gad jumu, kad attiec g instit cija, konstatējot konkurences ties bu
p rk pumu, par sadarb bu ieciet bas programmas ietvaros pretendentu ir atbr vojusi no
naudas soda vai naudas sodu samazin jusi;
4.3.4. ir pasludin ts Pretendenta maks tnespējas process, apturēta vai p rtraukta Pretendenta
saimniecisk darb ba, uzs kta tiesved ba par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek
likvidēts;
4.3.5. Pretendentam Latvij vai valst , kur tas reģistrēts vai kur atrodas t past v g
dz vesvieta, ir nodokļu par di, taj skait valsts soci l s apdrošin šanas oblig to
iemaksu par di, kas kopsumm k d no valst m p rsniedz 150 euro;
4.3.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu inform ciju, lai apliecin tu atbilst bu PIL 39.1 panta
noteikumiem vai saskaņ ar PIL noteiktaj m pretendentu kvalifik cijas pras b m, vai
visp r nav sniedzis piepras to inform ciju;
4.3.7. uz person lsabiedr bas biedru, ja Pretendents ir person lsabiedr ba, ir attiecin mi PIL
39.1 panta pirm s daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punkt minētie nosac jumi;
4.3.8. uz Pretendenta nor d to apakšuzņēmēju, kura veicamo b vdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērt ba ir vismaz 20 procenti no kopēj s publiska b vdarbu vai
pakalpojumu l guma vērt bas, ir attiecin mi PIL 39.1 panta pirm s daļas 2., 3., 4., 5.
vai 6.punkt minētie nosac jumi;
4.3.9. uz Pretendenta nor d to personu, uz kuras iespēj m Pretendents balst s, lai
apliecin tu, ka t kvalifik cija atbilst paziņojum par l gumu vai iepirkuma proced ras
dokumentos noteiktaj m pras b m, ir attiecin mi PIL 39.1 panta pirm s daļas 2., 3., 4.,
5. vai 6.punkt minētie nosac jumi.
Saskaņ ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, Pas t t js neizslēdz Pretendentu
no dal bas iepirkuma proced r , ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstr dams un nep rs dzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas instit cijas pieņemtais lēmums saist b ar PIL 39.1
panta pirm s daļas 1.punkt un 2.punkta „a” apakšpunkt minētajiem p rk pumiem, l dz
pieteikuma vai pied v juma iesniegšanas dienai ir pag juši tr s gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstr dams un nep rs dzams tiesas spriedums vai citas kompetentas
instit cijas pieņemtais lēmums saist b ar PIL 39.1 panta pirm s daļas 2. punkta „b”
apakšpunkt un 3. punkt minētajiem p rk pumiem, l dz pieteikuma vai pied v juma
iesniegšanas dienai ir pag juši 12 mēneši.
Pas t t js, lai samazin tu administrat vo resursu patēriņu pieteikumu vai pied v jumu
izvērtēšanai, ir ties gs p rbaudi saskaņ ar š panta sept to daļu par š panta pirmaj daļ
noteikto kandid tu un Pretendentu izslēgšanas gad jumu esam bu atkl t un slēgt konkurs ,
4.3.2.

4.4.

4.5.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

konkursa dialog un sarunu proced r veikt attiec b uz visiem kandid tiem vai pretendentiem,
kas iesnieguši pieteikumu vai pied v jumu.
Lai p rbaud tu, Pretendents nav izslēdzams no dal bas iepirkuma proced r 39.1 panta pirm s
daļas 1., 2. un 3. punkt minēto noziedz go nodar jumu un p rk pumu dēļ, par kuriem attiec g
š panta pirmaj daļ minēt persona sod ta Latvij , k ar š panta pirm s daļas 4. un 5.punkt
minēto faktu dēļ, Pas t t js, izmantojot Ministru kabineta noteikto inform cijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktaj k rt b ieg st inform ciju:
1) par 39.1 panta pirm s daļas 1., 2. un 3.punkt minētajiem p rk pumiem un
noziedz gajiem nodar jumiem – no Iekšlietu ministrijas Inform cijas centra (Sodu reģistra).
Pas t t js minēto inform ciju no Iekšlietu ministrijas Inform cijas centra (Sodu reģistra) ir
ties gs saņemt, neprasot kandid ta, pretendenta un citu š panta pirmaj daļ minēto personu
piekrišanu;
2) par 39.1 panta pirm s daļas 4.punkt minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;
3) par 39.1 panta pirm s daļas 5.punkt minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvald b m. Pas t t js minēto inform ciju no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvald b m ir ties gs saņemt, neprasot kandid ta, pretendenta un citu š panta
pirmaj daļ minēto personu piekrišanu.
Atkar b no atbilstoši 39.1 panta sept t s daļas 3.punktam veikt s p rbaudes rezult tiem
Pas t t js:
1) neizslēdz Pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma proced r , ja konstatē, ka saskaņ ar
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) par dnieku datub zē esošajiem
aktu lajiem datiem kandid tam vai pretendentam, k ar 39.1 panta pirm s daļas 7., 8. un
9.punkt minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu par du,
taj skait valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par du, kas kopsumm p rsniedz
150 euro;
2) informē kandid tu vai pretendentu par to, ka tam vai 39.1 panta pirm s daļas 7., 8. un
9.punkt minētajai personai konstatēti nodokļu par di, taj skait valsts soci l s
apdrošin šanas oblig to iemaksu par di, kas kopsumm p rsniedz 150 euro, un nosaka
termiņu – 10 darbdienas pēc inform cijas izsniegšanas vai nos t šanas dienas – konstatēto
par du nomaksai un par du nomaksas apliecin juma iesniegšanai. Kandid ts vai
pretendents, lai apliecin tu, ka tam, k ar 39.1 panta pirm s daļas 7., 8. un 9.punkt
minētajai personai nav nodokļu par du, taj skait valsts soci l s apdrošin šanas oblig to
iemaksu par du, kas kopsumm p rsniedz 150 euro, iesniedz attiec g s personas vai t s
p rst vja apliecin tu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektronisk s deklarēšanas
sistēmas vai pašvald bas izdotu izziņu par to, ka attiec gajai personai laik pēc Pasūt tāja
nosūt tās 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, Pasūt tājs kandidātu vai Pretendentu izslēdz
no dal bas iepirkuma procedūrā.
Lai p rbaud tu, vai rvalst reģistrēts vai past v gi dz vojošs kandid ts vai Pretendents nav
izslēdzams no dal bas iepirkuma proced r saskaņ ar š panta pirmo daļu, Pas t t js, izņemot
š panta vienpadsmitaj daļ minēto gad jumu, pieprasa, lai kandid ts vai Pretendents iesniedz
attiec g s rvalsts kompetent s instit cijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandid tu vai
Pretendentu neattiecas š panta pirmaj daļ noteiktie gad jumi. Termiņu izziņu iesniegšanai
Pas t t js nosaka ne s ku par 10 darbdien m pēc piepras juma izsniegšanas vai nos t šanas
dienas. Ja attiec gais kandid ts vai Pretendents noteiktaj termiņ neiesniedz minēto izziņu,
Pas t t js to izslēdz no dal bas iepirkuma proced r .
PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro t m 39.1 panta pirm s daļas 7., 8. un 9. punkt
minētaj m person m, kuras ir reģistrētas Latvij vai past v gi dz vo Latvij un ir nor d tas
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kandid ta vai Pretendenta iesniegtaj pieteikum vai pied v jum . Š d gad jum p rbaudi
veic saskaņ ar š panta sept to daļu.
4.10. Ja t di dokumenti, ar kuriem rvalst reģistrēts vai past v gi dz vojošs kandid ts vai
Pretendents var apliecin t, ka uz to neattiecas š panta pirmaj daļ noteiktie gad jumi, netiek
izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecin tu, ka uz šo kandid tu vai Pretendentu
neattiecas š panta pirmaj daļ noteiktie gad jumi, minētos dokumentus var aizst t ar zvērestu
ar paša kandid ta,
Pretendenta vai citas š panta pirmaj daļ minēt s personas apliecin jumu kompetentai
izpildvaras vai tiesu varas iest dei, zvērin tam not ram vai kompetentai attiec g s nozares
organiz cijai to reģistr cijas (past v g s dz vesvietas) valst . Izziņas un citus dokumentus,
kurus Publisko iepirkumu likum noteiktajos gad jumos izsniedz kompetent s instit cijas,
Pas t t js pieņem un atz st, ja tie izdoti ne agr k k vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
5. Pras bas Pretendenta profesion laj m sp j m
5.1.

Pretendents un t nor d tie apakšuzņēmēji ir reģistr ti likum noteiktaj k rt b un likum
noteiktajos gad jumos.

5.2.

Pretendents un t nor d tie apakšuzņēmēji ir reģistr ti B vkomersantu reģistr vai reģistrēti
atbilstoši attiec g s valsts normat vo aktu pras b m.

5.3.

Pretendentam ir pieejami sertific ti speci listi iepirkuma priekšmet
vad šan un veikšan .

5.4.

Pretendentam ir pieejami instrumenti, iek rtas un tehniskais apr kojums, kas nepieciešams
L guma izpildei.

5.5.

Iepriekšējo piecu gadu laik l dz pied v juma iesniegšanas br dim (2010., 2011., 2012., 2013.,
2014. gad ) Pretendentam ir darba pieredze vismaz 2 (divu) l dz gu pēc rakstura, noz mes,
apjoma l gumu izpildē (l gums, kura ietvaros veikti pils tas ielu b vniec bas/rekonstrukcijas
darbi ar pazemes komunik ciju izb vi, un t l gumcena EUR bez PVN ir vien da vai liel ka
par pied v juma cenu šaj proced r EUR bez PVN).

5.6.

Pretendenta izvirz tajam Atbild gajam b vdarbu vad t jam iepriekšējo piecu gadu laik l dz
pied v jumu iesniegšanai (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. gad ) ir pieredze vismaz 2 (divu)
objektu b vdarbu vad šan (pils tas ielu b vniec ba/rekonstrukcija ar pazemes
komunik ciju izb vi) ar objekta rekonstrukcijas vērt bu, kas ir vien da vai liel ka par
pied v juma cenu šaj proced r EUR bez PVN). Atbild gajam b vdarbu vad t jam ir attiec gs
sertifik ts ceļu b vdarbu vad šan .

5.7.

Pretendentam j noz mē Darba aizsardz bas un droš bas koordinators, kas darbosies saskaņ
ar Darba aizsardz bas likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardz bas
pras bas, veicot būvdarbus” un citiem normat vajiem aktiem.

5.8.

Pretendenta pied v jum iekļautie speci listi ir sertificēti atbilstoši Eiropas Savien bas un/ vai
LR normat vajos aktos noteiktajam b vniec bas jom .

5.9.

Pras bas, kas noteiktas Nolikuma 6. 5. punkt , attiecas ar uz Pretendenta piesaist tiem
apakšuzņēmējiem, uz kuru iespēj m Pretendents balst s, tikai t das kvalifik cijas pras bas,
kuras neizpilda pats Pretendents. lai apliecin tu, ka t kvalifik cija atbilst iepirkuma proced ras
dokumentos noteiktaj m pras b m.

minēto b vdarbu

5.10. Komisija neizskata Pretendenta pied v jumu un izslēdz Pretendentu no turpm k s dal bas
jebkur pied v juma izvērtēšanas stadij , ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5. un 6. punktu
pras b m vai k ds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilst bu dal bas
atkl t konkurs nosac jumiem.
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6. Pretendenta atlases dokumenti
6.1.

Pretendenta, uzr d to apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvien bas dal bnieku
B vkomersantu reģistr cijas apliec bas kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiec gas
licences vai k da cita dokumenta kopija, ja attiec g s valsts, kur reģistrēts Pretendents,
normat vie akti t du pieprasa (citu valstu izraudz tajam Pretendentam pirms L guma
noslēgšanas dienas j reģistrējas Latvijas B vkomersantu reģistr ).

6.2.

Ja pied v jumu iesniedz pieg d t ju apvien ba, tad Pretendents iesniedz visu apvien bas
dal bnieku parakst tu apliecin jumu br v form par gatav bu L guma izpildei dibin t
pilnsabiedr bu, gad jum , ja personu apvien bai tiks piešķirtas iepirkuma L guma izpildes
ties bas, nor dot atbild go personu, kas ties ga p rst vēt personu apvien bu šaj iepirkuma
proced r . Pretendenta pied v jumam j pievieno visu apvien bas dal bnieku parakst ta
vienošan s, kur noteikts, ka katrs pieg d t ju apvien bas dal bnieks atsevišķi un visi kop ir
atbild gi par L guma izpildi, nor d ts galvenais dal bnieks, kurš pilnvarots parakst t
pied v jumu, iepirkuma L gumu un citus dokumentus, saņemt un izdot r kojumus pieg d t ju
apvien bas dal bnieku v rd , k ar saņemt maks jumus no Pas t t ja. Vienošan s dokument
j nor da katra personu apvien bas dal bniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopēj
L guma apjoma.

6.3.

Ja Pretendents sav pied v jum iesaista personu, uz kuras iespēj m tas balst s, lai apliecin tu,
ka t kvalifik cija atbilst paziņojum par l gumu vai iepirkuma proced ras dokument cij
noteiktaj m pras b m, KATRA t da persona paraksta apliecin jumu (3. pielikuma 1. veidne),
kuru Pretendents iekļauj sav pied v jum . Informējam, ka Pretendents var balst ties uz citu
uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā l guma izpildei, neatkar gi no savstarpējo
attiec bu tiesiskā rakstura. Šādā gad jumā Pretendents pierāda P asūt tājam, ka viņa r c bā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarb bu
konkrētā l guma izpildei. Nolikuma 3. pielikuma Apliecin juma 2. veidni aizpilda visi p rējie
apakšuzņēmēji. Ja Pretendents darbu izpildei pl no piesaist t apakšuzņēmēju un balst s uz t
iespēj m vai ja Pretendents darbu izpildei pl no piesaist t apakšuzņēmēju, kura veicamo
b vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērt b ir vismaz 20% no kopēj s iepirkuma l guma
vērt bas, Pretendentam j iesniedz Nolikuma 6.1., 6.2., 6.4. – 6.8. punktos minēto dokumentu
kopijas. Nolikuma 3. pielikuma Apliecin juma veidni aizpilda visi apakšuzņēmēji. Ja
Pretendents balst s uz apakšuzņēmēja iespēj m vai pl no piesaist t apakšuzņēmēju kura
veicamo b vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērt b ir vismaz 20% no kopēj s iepirkuma
l guma vērt bas, Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina attiec g s apakšuzņēmēja
iespējas (pieredzi, kvalifik ciju, person la kvalifik ciju u.c. Nolikuma pras bas).

6.4.

Dokuments, t kopija vai Uzņ mumu Reģistra izziņa (ne vec ka par 30 dien m) par
Pretendenta likumisk p rst vja vai pilnvarot s personas pilnvarojumu parakst t iesniegto
pied v jumu un slēgt iepirkumu L gumu. Ja iepirkumu L gumu parakst s cita persona,
j pievieno attiec gs š s personas pilnvarojums.

6.5.

Inform cija par Pretendenta pieredzi iepriekšējo piecu gadu laik (4. pielikuma tabula 4.5.).
Vismaz 2 (divas) pozit vas pas t t ju atsauksmes. Atsauksmēs ietver vai t m pievieno ziņas
par attiec go b vdarbu apjomu, finanšu ietilp bu, b vju veidiem, izpildes termiņu un vietu, k
ar par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiec gajiem normat viem un ir pabeigti l gum
nol gt kvalit tē.

6.6.

Pretendenta pied v t Atbild g b vdarbu vad t ja parakst ts CV atbilstoši veidnei (5.
pielikums). Pretendentam j iesniedz atbild g b vdarbu vad t ja sertifik ta kopija.
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Pretendenta atbild g b vdarbu vad t ja kvalifik cijai j b t aprakst tai saskaņ
pielikuma tabul m 4.1. un 4.2.

ar 4.

6.7.

Pretendentam j iesniedz t izvirz t Darba aizsardz bas un droš bas koordinatora izgl t bas
apliecinoša dokumenta un apliec bas kopija. Dati par Darba aizsardz bas koordinatoru
j ieraksta 4. pielikuma Tabul 4.1. Pretendentam j iesniedz Darba aizsardz bas un droš bas
koordinatora parakst ts CV (5. pielikums).

6.8.

Pretendentam j aizpilda 4. pielikuma Tabula 4.3., k ar ir j iesniedz pied v t person la
atbilstoš s profesion l s kvalifik cijas sertifik tu kopijas. Pretendentam j iesniedz katra
speci lista parakst ts CV. Pretendentam j iesniedz ar Apliecin jums br v form , ka
pied v jum izvirz tais person ls b s pieejams L guma izpildes laik .

6.9.

Inform cija par apakšuzņ m jiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem (4. pielikuma tabula
4.4.punkts un tabula 4.5., ja Pretendents balst s uz apakšuzņēmēja pieredzi).
Publisko iepirkumu likuma 20. panta piekt daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo b vdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērt bu noteic, ņemot vēr apakšuzņēmēja un visu attiec g
iepirkuma ietvaros t saist to uzņēmumu veicamo b vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
vērt bu. Par saist to uzņēmumu uzskata kapit lsabiedr bu, kur saskaņ ar Koncernu likumu
apakšuzņēmējam ir izšķiroš ietekme vai kurai ir izšķiroš ietekme apakšuzņēmēj , vai
kapit lsabiedr bu, kur izšķiroš ietekme ir citai kapit lsabiedr bai, kam vienlaikus ir izšķiroš
ietekme attiec gaj apakšuzņēmēj .

6.10. Tehniskais pied v jums j sagatavo atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam „Darba
organizācija”. Darba organiz cijas aprakst Pretendents apliecina, ka Pretendentam,
person lsabiedr bas biedriem, pieg d t ju apvien bas dal bniekiem (ja pied v jumu iesniedz
person lsabiedr ba vai pieg d t ju apvien ba), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu
izpildei pl no piesaist t apakšuzņēmēju) ir pieejams person ls, instrumenti, iek rtas un
tehniskais apr kojums iepirkuma L guma izpildei atbilstoši vis m Tehniskaj s specifik cij s
minētaj m pras b m. Tehniskaj pied v jum j nor da galvenie izmantotie materi li. Ja
pl nots izmantot ekvivalentus materi lus, tad ekvivalentu atbilst bu Tehnisk projekta pras b m
j pier da ar atsauci (nor di) uz materi lu, iek rtu un konstrukciju ražot ju dokument ciju vai
kompetentas instit cijas izsniegtu apliecin jumu par p rbaudes rezult tiem, kuru pievieno
Tehniskajam pied v jumam. Pretendentam sav pied v jum j iekļauj pied v to materi lu
atbilst bas dokumentu kopijas.
6.11. Saskaņ ar Nolikuma 8. pielikumu aizpild ts un parakst ts „Finanšu pied v jums” un aizpild
tas lok l s t mes. Finanšu pied v jums iesniedzams ar elektronisk form kompaktdisk
Microsoft Excel form t .
7. Tehniskais pied v jums
7.1.

Tehniskais pied v jums Pretendentam j sagatavo saskaņ ar konkursa Nolikuma 7. pielikuma
„Tehniskās specifikācijas”, tehnisko projektu pras b m (Tehniskie projekti ir izstr d ti saskaņ
ar „Ceļu specifikācijas 2014”) un konkursa Nolikuma 6. pielikumu „Darba organizācija”.

7.2.

Pretendentam j pied v materi li, iek rtas un izstr d jumi, kas atbilst tehniskajos projektos un
tehniskaj s specifik cij s nor d tiem parametriem. Pretendentam j pievieno materi lu, iek rtu
un izstr d jumu atbilst bu apliecinošu dokumentu (piemēram, ekspluat cijas paš bu
deklar cijas, sertifik ti u.c.) kopijas.

7.3.

Pretendents nav ties gs iesniegt pied v juma variantus.
8. Finanšu pied v jums
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8.1.

Finanšu pied v jums j sagatavo atbilstoši finanšu pied v juma formai (8.pielikums) un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas
būvnormat vu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārt ba” t mes formai.

8.2.

Pied v juma pamatsumma sast v no vien bu cenu summ m bez pievienot s vērt bas nodokļa
(PVN) un t j nosaka eiro (EUR). Vien bu cenas tiek nor d tas ar precizit ti divi cipari aiz
komata.

8.3.

Vien bas cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks p rrēķin tas.

8.4.

Pretendenta finanšu pied v jum j b t paredzētiem visiem riskiem b vdarbu veikšanai, kas
saist ti ar cenu izmaiņ m, minim l s darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem
apst kļiem.

8.5.

Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērt bas nodokli” 142.pantu, nodokli par b vniec bas
pakalpojumiem valsts budžet maks b vniec bas pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par Darbu
izpildi valsts budžet iemaks s Pas t t js.
9. Pras bas attiec b uz personu apvien b m

9.1.

Ja pied v juma iesniegus personu apvien ba tiek atz ta par Konkursa uzvarēt ju, personu
apvien bai 10 (desmit) darba dienu laik pēc Publisko iepirkumu likuma 67.pant noteikt
nogaid šanas termiņa beig m, ja Iepirkumu uzraudz bas biroj nav š likuma 83.pant
noteiktaj k rt b iesniegts iesniegums par iepirkuma proced ras p rk pumiem, j izveido
person lsabiedr ba, j reģistrē t Komercreģistr vai l dzvērt g reģistr
rvalst un
B vkomersantu reģistr . Sabiedr ba rakstveid informē Pas t t ju par personu, kas p rst vēs
sabiedr bu L guma parakst šan , paziņojumam, pievienojot person lsabiedr bas reģistr cijas
apliec bu kopijas.

9.2.

Ja Pas t t js nesaņem Nolikuma 9.1. punkt minētaj termiņ nor d tos dokumentus,
uzskat ms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma L gumu un Pas t t js pieņem lēmumu
slēgt L gumu ar n kamo pretendentu, kurš pied v jis zem ko cenu.
10. Cita inform cija

10.1. Saziņa starp Pas t t ju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma
proced ras ietvaros notiek latviešu valod pa pastu, e-pastu vai faksu, vai pieg d jot person gi.
10.2.

Pretendents nodrošina to, lai pied v jum ietvert inform cija nav pieejama l dz t atvēršanas
br dim.

10.3. Laik no pied v jumu iesniegšanas l dz to atvēršanai Pas t t jam un Iepirkuma komisijai,
turpm k tekst – Komisijai, aizliegts sniegt inform ciju par citu pied v jumu esam bu.
Pied v jumu izvērtēšanas laik l dz rezult tu paziņošanai Pas t t jam un Komisijai aizliegts
sniegt inform ciju par pied v jumu vērtēšanas procesu.
10.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saist ti ar pied v juma sagatavošanu un iesniegšanu
Pas t t jam. Iesniegtos pied v jumus, izņemot Nolikum noteiktajos gad jumos, Pretendentiem
neatdod.
10.5. Pied v jumu dr kst iesniegt ar pieg d t ju apvien ba, kuras dal bnieki apliecina Finanšu
pied v jumu (8. pielikums). Pretendenta pied v jumam j pievieno visu apvien bas dal bnieku
parakst ta vienošan s, kur noteikts, ka katrs pieg d t ju apvien bas dal bnieks atsevišķi un visi
kop ir atbild gi par L guma izpildi, nor d ts galvenais dal bnieks, kurš pilnvarots parakst t
pied v jumu, iepirkuma L gumu un citus dokumentus, saņemt un izdot r kojumus pieg d t ju
apvien bas dal bnieku v rd , k ar saņemt maks jumus no Pas t t ja. Vienošan s dokument
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j nor da katra personu apvien bas dal bniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopēj
L guma apjoma.
10.6. Katrs Pretendents ir ties gs iesniegt vienu pied v jumu.
10.7. Pied v jum j uzr da visi apakšuzņēmēji. Pretendents ir atbild gs par darba veikšanu
neatkar gi no apakšuzņēmējiem nodot s darba daļas lieluma.
10.8.

Pretendents, kurš piedal jies k d no iepriekšējiem attiec g iepirkuma projekta posmiem vai
iepirkuma proced ras dokumentu izstr d šan , nav ties gs piedal ties n kamajos t paša
projekta posmos vai attiec gaj iepirkuma proced r , ja minētie apst kļi šim Pretendentam dod
priekšroc bas šaj iepirkuma proced r , t dēj di ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta
posmiem saprot vair kus sec gi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezult ta
sasniegšanu.
Publisko iepirkumu likuma 11. panta piektā daļa paredz, ka, ja P asūt tājs, konstatējis nolikuma
10.8. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraid šanas ļauj tam
apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšroc bas attiec gajā
iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

11. B vlaukumu apskate un ieinteres to pieg d t ju san ksme
11.1. B vlaukumi ir br vi pieejami.
11.2. Pas t t js r kos ieinteresēto pieg d t ju san ksmi, ja ne vēl k k 20 dienas pirms pied v jumu
atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz divi iesniegumi r kot ieinteresēto pieg d t ju san ksmi.
11.3. San ksmi r ko ne vēl k k 10 dienas pirms pied v jumu atvēršanas un inform ciju par
san ksmi ievieto Pas t t ja m jas lap
(http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskieiepirkumi/atklati-konkursi) vismaz piecas dienas iepriekš.
11.4. Pas t t js sniedz papildu inform ciju un atbild uz san ksmes laik uzdotajiem jaut jumiem.
11.5. San ksmes gaita tiek protokolēta.
12. Komisijas ties bas
12.1. Komisijai ir ties bas piepras t Pretendentam uzr d t iesniegto dokumentu kopiju oriģin lus vai
notari li apliecin tas kopijas.
12.2. Komisijai ir ties bas piepras t, lai Pretendents izskaidro savu pied v jumu, ja tas nepieciešams
Pretendentu atlasei, tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaudei, k ar finanšu pied v jumu
vērtēšanai un sal dzin šanai. Š du inform ciju Komisija var piepras t tikai atbilstoši konkursa
nolikum noteiktaj m pras b m un atbilstoši Latvijas Republikas normat viem aktiem. Ja
Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu pied v jumu, t nosaka termiņu, l dz kuram
Pretendentam j sniedz atbilde.
12.3. Komisija labo aritmētisk s kļ das finanšu pied v jumos.
13. Komisijas pien kumi
13.1. Komisijai ir j nodrošina iepirkuma proced ras norise un dokumentēšana.
13.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus piepras jis papildu inform ciju par iepirkuma proced ras
dokumentos iekļautaj m pras b m attiec b uz pied v jumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, Pas t t js to sniedz piecu dienu laik , bet ne vēl k k sešas dienas pirms
pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m. Papildus inform ciju Pas t t js nos ta
Pretendentam, kas uzdevis jaut jumu, un vienlaikus ievieto šo inform ciju m jas lap internet
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www.ludza.lv), kura ir pieejami iepirkuma proced ras dokumenti, nor dot ar uzdoto
jaut jumu.
13.3. Inform cijas apmaiņu un dokumentu uzglab šanu j veic t , lai visi pied v jumos iekļautie dati
b tu aizsarg ti un Pas t t js varētu p rbaud t pied v jumu saturu tikai pēc to iesniegšanas
termiņa beig m. Laik no pied v jumu iesniegšanas dienas l dz to atvēršanas br dim Pas t t js
nesniedz inform ciju par citu pied v jumu esam bu. Pied v jumu vērtēšanas laik l dz
rezult tu paziņošanai Pas t t js nesniedz inform ciju par vērtēšanas procesu.
13.4. Komisijai ir j vērtē Pretendenti un to iesniegtie pied v jumi saskaņ ar Publisko iepirkumu
likumu, iepirkuma proced ras dokumentiem, k ar citiem normat vajiem aktiem.
13.5. Komisijai ir j sagatavo ziņojums par iepirkuma proced ru ne vēl k par dienu, kad tiek nos t ts
paziņojums par iepirkuma proced ras rezult tiem. Ziņojumu, pamatojoties uz piepras jumu,
j izsniedz divu darbdienu laik .
14. Pretendents, t ties bas un pien kumi
14.1.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska
persona, juridiska persona, š du personu apvien ba jebkur to kombin cij , kas attiec gi
pied v tirg sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis pied v jumu.

14.2.

Pretendents var piepras t papildinform ciju par konkursa nolikumu.

14.3. Pretendentam ir ties bas Publisko iepirkumu likuma 83.panta otr s daļas 1. punkt noteiktaj
k rt b un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudz bas birojam iesniegumu par Pas t t ja vai
iepirkumu komisijas darb bu saist b ar konkursu.
14.4. Pretendents ir ties gs ne vēl k k 10 (desmit) dienas l dz pied v juma iesniegšanas termiņa
beig m iesniegt Iepirkumu uzraudz bas birojam iesniegumu par atkl t konkursa nolikum un
paziņojum par L gumu iekļautaj m pras b m.
14.5. Pēc iepirkuma L guma noslēgšanas Pretendents Pas t t ja pieņemtos lēmumus var p rs dzēt
ties likum noteikt k rt b . Iepirkuma uzraudz bas biroja iesniegumu izskat šanas komisijas
lēmuma p rs dzēšana neaptur t izpildi.
14.6.

Pretendentam ir pien kums sniegt Pas t t jam patiesu inform ciju.

14.7. Pretendentam ir pien kums sniegt atbildes uz Komisijas piepras jumiem par papildus
inform ciju, kas nepieciešama pied v juma noformējuma p rbaudei, Pretendentu atlasei,
pied v jumu atbilst bas p rbaudei, sal dzin šanai un vērtēšanai.
15. Pied v jumu atv ršana
15.1. Pied v jumu atvēršana ir atkl ta.
15.2. Pied v jumu atvēršanai Pas t t js r ko san ksmi. San ksme notiks 2015. gada 31. mart
plkst. 10.00.
15.3. Komisija atver iesniegtos pied v jumus t l t pēc pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m
atkl ta konkursa nolikum norad taj viet un laik .
15.4. Pied v jumus atver to iesniegšanas sec b , nosaucot pretendentu, pied v juma iesniegšanas
laiku, pied v to cenu un citas ziņas, kas raksturo pied v jumu. Pēc san ksmes dal bnieka
piepras juma Pas t t js uzr da finanšu pied v jumu, kur atbilstoši piepras tajai finanšu
pied v juma formai nor d ta pied v t cena, nodrošinot, ka netiek izpausta inform cija, kas
nav visp rpieejama.
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16. Pretendentu atlase
16.1.

Komisija atlasa Pretendentus saskaņ ar izvirz taj m kvalifik cijas pras b m. Ja Pretendents
neatbilst konkursa nolikum nor d taj m Pretendentu atlases pras b m, Komisija turpm k šo
pied v jumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma proced r .
17. Tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaude

17.1. Tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaudē nosaka tehnisk pied v juma atbilst bu konkursa
nolikum nor d to tehnisko pras bu l menim.
17.2.

Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais pied v jums neatbilst konkursa nolikum nor d taj m
pras b m, Komisija turpm k šo pied v jumu neizskata.
18. Finanšu pied v jumu v rt šana

18.1. Finanšu pied v juma vērtēšanas laik
aritmētisko kļ du.

Komisija p rbauda, vai Finanšu pied v jum

nav

18.2. Ja konstatēta neatbilst ba starp vien bas cenu un pied v juma cenu, kas ieg ta sareizinot
vien bas cenu ar apjomu, tad noteicoš ir nor d t vien bas cena.
18.3. Par kļ du labojumu un laboto pied v juma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura
pieļaut s kļ das labotas. Vērtējot finanšu pied v jumus, Komisija ņem vēr labojumus.
18.4. Pēc Pretendentu pied v jumu atlases saskaņ ar izvirz taj m kvalifik cijas pras b m, pēc
pied v jumu atbilst bas p rbaudes atkl t konkursa nolikum noteiktaj m pras b m, no
atbilstošajiem pied v jumiem Pas t t js izvēlas pied v jumu saskaņ ar izraudz to
pied v juma izvēles kritēriju – pied v jumu ar viszem ko cenu.
19. L muma pieņemšana, paziņošana un l guma sl gšana
19.1. Komisija var jebkur br d p rtraukt iepirkuma proced ru, ja tam ir objekt vs pamatojums.
Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma proced ras rezult tiem, k ar nos ta pamatojumu
Iepirkumu uzraudz bas birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojum nor da apst kļus, kas
bija par pamatu proced ras p rtraukšanai.
19.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma L gumu ar Pretendentu, kurš atbilst vis m nolikum
izvirz t m pras b m, kuram ir konkursa nolikuma pras b m atbilstoša kvalifik cija, kura
pied v jums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszem ko cenu. Ja
tikai viens Pretendents atbilst vis m atkl ta konkursa nolikum vai paziņojum par L gumu
noteiktaj m Pretendentu atlases pras b m, Pas t t js sagatavo un ietver iepirkuma proced ras
ziņojum pamatojumu tam, ka izvirz t s Pretendentu atlases pras bas ir objekt vas un
samēr gas. Ja Pas t t js nevar pamatot, ka izvirz t s Pretendentu atlases pras bas ir objekt vas
un samēr gas, tas pieņem lēmumu p rtraukt iepirkuma proced ru.
19.3.

Komisija 3 (tr s) darbdienu laik vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu
attiec b uz iepirkuma L gumu.

19.4. Komisija iespējami s k laik , bet ne vēl k k 3 (tr s) darbdienu laik pēc Pretendenta
informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma
proced ras rezult tiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma L guma noslēgšanu vai iepirkuma
proced ras izbeigšanu vai p rtraukšanu.
19.5.

Iepirkuma L gumu slēdz ne agr k k n kamaj darbdien pēc nogaid šanas termiņa beig m.
Nogaid šanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma proced ras rezult tiem
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nos t šanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu,
vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.
19.6. 7 (septiņu) darbdienu laik pēc L guma noslēgšanas Pretendentam j iesniedz Pas t t jam
L guma izpildes nodrošin jums (Nolikuma 9. pielikums).
19.7. Ja izraudz tais Pretendents atsak s slēgt iepirkuma L gumu ar Pas t t ju, Komisija pieņem
lēmumu slēgt L gumu ar n kamo pretendentu, kurš pied v jis zem ko cenu, vai p rtraukt
konkursu, neizvēloties nevienu pied v jumu. Ja pieņemts lēmums slēgt L gumu ar n kamo
pretendentu, kurš pied v jis zem ko cenu, bet tas atsak s slēgt L gumu, Pas t t js pieņem
lēmumu p rtraukt iepirkuma proced ru, neizvēloties nevienu pied v jumu.
19.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par L guma noslēgšanu ar n kamo Pretendentu, kurš pied v jis
zem ko cenu, Pas t t js izvērtē, vai tas nav uzskat ms par vienu tirgus dal bnieku kop ar
s kotnēji izraudz to Pretendentu, kurš atteic s slēgt iepirkuma L gumu ar Pas t t ju. Ja
nepieciešams, Pas t t js ir ties gs piepras t no n kam pretendenta apliecin jumu un, ja
nepieciešams, pier d jumus, ka tas nav uzskat ms par vienu tirgus dal bnieku kop ar s kotnēji
izraudz to Pretendentu. Ja n kamais Pretendents ir uzskat ms par vienu tirgus dal bnieku kop
ar s kotnēji izraudz to Pretendentu, Pas t t js pieņem lēmumu p rtraukt iepirkuma proced ru,
neizvēloties nevienu pied v jumu.
19.9. Ja atkl tam konkursam nav iesniegti pied v jumi vai iesniegtie pied v jumi neatbilst konkursa
nolikuma pras b m, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.
19.10. Iepirkuma L gumu slēdz uz Pretendenta pied v juma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 10.
pielikumam „L guma projekts”.
20. Iepirkuma l gums
20.1. Pas t t js slēgs ar izraudz to Pretendentu iepirkuma L gumu, pamatojoties uz Pretendenta
pied v jumu un saskaņ ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma L guma projektu (10.
pielikums).
20.2. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienot iepirkuma L guma projekta
nosac jumiem, tie j iesniedz rakstiski, atbilstoši nolikuma pras b m. Pēc 15.2. punkt minēt
termiņa iebildumi par L guma projekta nosac jumiem netiks ņemti vēr .
20.2. Izraudz tajam pretendentam 5 (piecu) darba dienu laik pēc uzaicin juma slēgt iepirkuma
L gumu nos t šanas (uzaicin jums tiks nos t ts pa faksu) j ierodas Ludzas novada pašvald b
(Raiņa iel 16, Ludz , Ludzas novad ) slēgt iepirkuma L gumu. Neierašan s slēgt iepirkuma
L gumu minēt termiņ tiek uzskat ta par Pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma L gumu un
Pas t t ja ir ties bas Pretendentu izslēgt no iepirkuma proced ras un izvēlēties n kam
pretendenta pied v jumu ar zem ko cenu.
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1.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

PIETEIKUMS DAL BAI ATKL T KONKURS
2015. gada ____. ______________
Atkl ta konkursa nosaukums: „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz ,
Ludzas novad ” identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
1. Mēs, apakš parakst jušies, esam iepazinušies ar atkl ta konkursa Nolikumu un piekr tam visiem
nolikuma noteikumiem. Saskaņ ar atkl ta konkursa Nolikuma pras b m pied v jam veikt
rekonstrukcijas darbus par summu:
Norād t katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi
1. daļā Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai
piedāvājuma cena 1. daļai bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos
2. daļā Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai
piedāvājuma cena 2. daļai bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos
2. Mēs apliecin m, ka gad jum , ja m su pied v jumu akceptēs, mēs veiksim darbus l dz Nolikum
un L gum noteiktam termiņam.
3. Ar šo mēs apstiprin m, ka m su pied v jums ir der gs 120 (viens simts divdesmit) kalend r s
dienas no pied v juma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkur laik pirms t spēk esam bas
termiņa izbeigšan s.
4. Ar šo mēs apliecin m, ka attiec b uz mums nav iest jies neviens no turpm k minētajiem
gad jumiem:
1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta p rst v bas ties bas vai lēmuma pieņemšanas vai
uzraudz bas ties bas attiec b uz šo Pretendentu, ar t du tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš st jies spēk un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ta par
vain gu noziedz g nodar jum par izvair šanos no nodokļu un tiem piel dzin to maks jumu
nomaksas, korupt va rakstura noziedz gos nodar jumos, kr pniecisk s darb b s finanšu jom ,
noziedz gi ieg tu l dzekļu legaliz cij vai l dzdal b noziedz g organiz cij ;
2) Pretendents ar t du kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš st jies spēk
un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ts par vain gu darba ties bu b tisk p rk pum ,
kas izpaužas k :
a) viena vai vair ku t du valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbin šana, kuri nav Eiropas
Savien bas dal bvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savien bas dal bvalstu teritorij
uzturas nelikum gi,
b) vienas personas nodarbin šana bez rakstveida darba l guma noslēgšanas, ja t konstatēta
atk rtoti gada laik , vai divu vai vair ku personu vienlaic ga nodarbin šana bez rakstveida
darba l guma noslēgšanas;
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3) Pretendents ar t du kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš st jies spēk
un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ts par vain gu konkurences ties bu p rk pum ,
kas izpaužas k vertik l vienošan s, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
t l kp rdošanas cenu, vai horizont l karteļa vienošan s, izņemot gad jumu, kad attiec g
instit cija, konstatējot konkurences ties bu p rk pumu, pretendentu ir atbr vojusi no naudas
soda;
4) ir pasludin ts Pretendenta maks tnespējas process, apturēta vai p rtraukta Pretendenta
saimniecisk darb ba, uzs kta tiesved ba par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka l dz
l guma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents b s likvidēts;
5) Pretendentam Latvij un valst , kur tas reģistrēts vai kur atrodas t past v g dz vesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvij vai t past v g dz vesvieta nav Latvij ), ir nodokļu par di, taj skait
valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par di, kas kopsumm katr valst p rsniedz 150
euro;
6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu inform ciju savas kvalifik cijas novērtēšanai vai visp r nav
sniedzis piepras to inform ciju.

Pretendenta (pieg d t ju apvien bas
dal bnieka, apakšuzņēmēja) p rst vis:

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)
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2. pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

INFORM CIJA PAR PRETENDENTU
Atkl tam konkursam
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
1.

Nosaukums:

2.

Reģistr cijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uzņ muma darb bas sf ra ( ss apraksts):

9.

Finanšu rekviz ti:

Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skait
pilsēta,
valsts,
pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarot persona, kas
b s
ties ga
parakst t
l gumu

Pretendenta (pieg d t ju apvien bas
dal bnieka, apakšuzņēmēja) p rst vis:

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)
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3. pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

APLIECIN JUMU VEIDNES
1.veidne
APLIECIN JUMS

(pretendenta, pieg d t ju apvien bas dal bnieka, apakšuzņēmēja uz kura iespēj m pretendents balst s, lai
apliecin tu, ka t kvalifik cija atbilst pas t t ja izvirz taj m pras b m, pretendenta nor d to apakšuzņēmēju,
kura veicamo b vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērt ba ir vismaz 20 procenti no kopēj s iepirkuma l guma
vērt bas)

Pretendents (pieg d t ju apvien bas dal bnieks) __________________________________
apliecina, ka attiec b uz viņu nav iest jies neviens no turpm k min tajiem gad jumiem:
1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta p rst v bas ties bas vai lēmuma pieņemšanas vai
uzraudz bas ties bas attiec b uz šo pretendentu, ar t du tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu
par sodu, kurš st jies spēk un kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ta par vain gu noziedz g
nodar jum par izvair šanos no nodokļu un tiem piel dzin to maks jumu nomaksas, korupt va rakstura
noziedz gos nodar jumos, kr pniecisk s darb b s finanšu jom , noziedz gi ieg tu l dzekļu legaliz cij
vai l dzdal b noziedz g organiz cij ;
2) pretendents ar t du kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš st jies spēk un
kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ts par vain gu p rk pum , kas izpaužas k :
a) viena vai vair ku t du valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbin šana, kuri nav Eiropas
Savien bas dal bvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savien bas dal bvalstu teritorij
uzturas nelikum gi,
b) personas nodarbin šana bez rakstveid noslēgta darba l guma, nodokļu normat vajos aktos
noteiktaj termiņ neiesniedzot par šo personu informat vo deklar ciju par darba ņēmējiem, kas
iesniedzama par person m, kuras uzs k darbu;
3) pretendents ar t du kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš st jies spēk un
kļuvis neapstr dams un nep rs dzams, ir atz ts par vain gu konkurences ties bu p rk pum , kas
izpaužas k vertik l vienošan s, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt t l kp rdošanas
cenu, vai horizont l karteļa vienošan s, izņemot gad jumu, kad attiec g instit cija, konstatējot
konkurences ties bu p rk pumu, par sadarb bu ieciet bas programmas ietvaros pretendentu ir
atbr vojusi no naudas soda vai naudas sodu samazin jusi;
4) ir pasludin ts pretendenta maks tnespējas process, apturēta vai p rtraukta pretendenta saimniecisk
darb ba, uzs kta tiesved ba par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka l dz l guma izpildes
paredzamajam beigu termiņam pretendents b s likvidēts;
5) pretendentam Latvij un valst , kur tas reģistrēts vai kur atrodas t past v g dz vesvieta (ja tas
nav reģistrēts Latvij vai t past v g dz vesvieta nav Latvij ), ir nodokļu par di, taj skait valsts
soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par di, kas kopsumm katr valst p rsniedz 150 euro;
6) pretendents ir sniedzis nepatiesu inform ciju savas kvalifik cijas novērtēšanai vai visp r nav
sniedzis piepras to inform ciju.
Pretendenta (pieg d t ju apvien bas
dal bnieka, apakšuzņēmēja uz kura
iespēj m
pretendents
balst s,
lai
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apliecin tu, ka t kvalifik cija atbilst
pas t t ja
izvirz taj m
pras b m)
p rst vis:

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)

<Pas t t ja nosaukums>
<reģistr cijas numurs>
<adrese>

Atklāta konkursa „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” nolikums
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF

22

2.veidne
APLIECIN JUMS
Apakšuzņ m js
Atkl ta konkursa „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas
novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:
apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpm k – Pretendents) iesniegs pied v jumu Ludzas novada pašvald bas, reģistr cijas numurs
90000017453, Raiņa iel 16, Ludz , Ludzas novads organizēt Atkl ta konkursa „Liep jas ielas un
Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ” identifik cijas Nr. LNP
2015/17/ERAF ietvaros;
gad jum , ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma l gums, apņemas:
[veikt š dus b vdarbus:
< ss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norād tajam> un]
[nodot Pretendentam š dus resursus:
< ss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā apr kojuma) apraksts>].
<Parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds>
<Parakstties g s personas paraksts>
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4.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

KVALIFIK CIJA
4.1. Vadoš person la kvalifik cija
1. daļa
Amata pien kums

V rds Uzv rds

1. Ceļu b vdarbu
vad šana

Sertifik ta Nr.
vai cits

B vdarbu
vad šanas
pieredze gados

Kvalifik ciju
apliecinošs
dokuments

Pieredze darba
aizsardz bas
jom

Darba vieta, nor dot vai
ir pretendenta vai
apakšuzņēmēja
darbinieks vai ir/tiks
nodarbin ts uz
uzņēmuma l guma
pamata

2. Darba aizsardz bas
koordinators
Pievienot katra speci lista sertifik tu un CV (paraugs 5. pielikum ).
2. daļa
Amata pien kums

V rds Uzv rds

1. Ceļu b vdarbu
vad šana

Sertifik ta Nr.
vai cits

B vdarbu
vad šanas
pieredze gados

Kvalifik ciju
apliecinošs
dokuments

Pieredze darba
aizsardz bas
jom

Darba vieta, nor dot vai
ir pretendenta vai
apakšuzņēmēja
darbinieks vai ir/tiks
nodarbin ts uz
uzņēmuma l guma
pamata

2. Darba aizsardz bas
speci lists
Pievienot katra speci lista sertifik tu un CV (paraugs 5. pielikum ).

4.2. B vdarbu vad t ja kvalifik cija un pieredze
B vdarbu vad t js __________________ (vārds, uzvārds)
Tabul nor diet objektus, kas apliecina pied v t b vdarbu vad t ja kvalifik cijas un pieredzes
atbilst bu Nolikuma pras b m (sk. Nolikuma punktu 6.6.).
1. daļa
Nr.
p.k.

Objekta nosaukums

Amata
pien kums

B vdarbu
veikšanas gads
objekt ,
l gumcena EUR
bez PVN

Pas t t js,
kontaktpersona, t lr.

Atklāta konkursa „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” nolikums
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF

24

1
2
2. daļa

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums

Amata
pien kums

B vdarbu
veikšanas gads
objekt ,
l gumcena EUR
bez PVN

Pas t t js,
kontaktpersona, t lr.

1
2
4.3. Inform cija par pretendenta pied v to person lu L guma izpildei
Iepirkuma priekšmeta daļa
Iepirkuma priekšmeta
1. daļa
Liep jas ielas rekonstrukcija
no Raiņa ielas l dz Jelgavas
ielai

Iepirkuma priekšmeta
2. daļa
Blaumaņa ielas
rekonstrukcija no Biržas
ielas l dz Jelgavas ielai

Speciālists
densapg des un
kanaliz cijas sistēmu
b vmont žas darbu
vad t js
Elektroietaišu izb ves
darbu vad t js
Telekomunik ciju
sistēmu un t klu
b vdarbu vad t js
densapg des un
kanaliz cijas sistēmu
b vmont žas darbu
vad t js
Elektroietaišu izb ves
darbu vad t js
Telekomunik ciju
sistēmu un t klu
b vdarbu vad t js

Vārds Uzvārds

Sertifikāta Nr.

Pievienot katra speci lista sertifik tu un CV (paraugs 5. pielikum ).
___________________________________________________________
Uzņēmuma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifrējums

Z.v.
4.4. Apakšuzņ m ju un apakšuzņ m ju apakšuzņ m ju saraksts
Pretendentam ir j nor da ne tikai apakšuzņēmēji PIL 20. panta otras daļas izpratnē, bet ar š du
apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri atbilst minēt panta otr s daļas nosac jumiem.
Pretendents sav pied v jum nor da visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo b vdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērt ba ir 20 procenti no kopēj s iepirkuma L guma vērt bas vai liel ka, un
katram š dam apakšuzņēmējam izpildei nododamo b vdarbu vai pakalpojumu L guma daļu.
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Veicam darba daļa

Apakšuzņ m ja,
apakšuzņ m ja
apakšuzņ m ja
nosaukums

Darba daļas nosaukums no Darba
daudzumu saraksta

Apakšuzņ m jam,
apakšuzņ m ja
apakšuzņ m jam
nodotais apjoms (%)

Pretendentam j iesniedz rakstiska apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja uzņēmēja apliecin jums
par piedal šanos L guma izpildē Pretendenta dokumentos nor d taj apjom (3. pielikums).
4.5. Pretendenta un apakšuzņ m ju pieredze l dz gu b vdarbu veikšan
B vobjektu saraksts:

Nr.
p.k.

Noslēgt l guma summa cena,
EUR bez PVN

Darbu pas t t ja nosaukums,
kontaktpersona, t lrunis

Izpildes termiņi
(no - l dz)

Inform cija par b v to objektu

1.

2.

3.

4.

Objekta garums
(pilsētas iela
(metros))
Objekta
atrašan s
vieta

5.

6.

Veiktie darbi, to
apjoms
(ielas seguma veids,
lietus ūdens
kanalizācija vai
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija; ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija )

Izpild t js
(veikts pašu
spēkiem vai
apakšuzņēmējs,
norādot darbu
veidu un apjomu %
no l guma summas
cenas (2.kolonna))

7.

8.

Papildus tabul nor d tai inform cijai pievienot pas t t ja 2 (divas) pozit vas atsauksmes par
tabul minētajiem objektiem.
Ja pied v jumu iesniedz pieg d t ju apvien ba, tad visu apvien bas dal bnieku pieredze
uzr d ma kop . Pieredze apliecin ma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta pied v juma
iesniegšanas br di.
Pretendenta p rst vis:
(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)
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5.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

Pied v t poz cija projekt :

CURRICULUM VITAE

1. Uzv rds:
2. V rds:
3. Dzimšanas datums:
4. Izgl t ba:
M c bu Iest de
Datums: no / l dz
Ieg tais gr ds vai diploms
5. Patreizējais amats:
6. Darba pieredze:
Komp nijas nosaukums:
Adrese:
Datums no/l dz
Amats:
Darba apraksts:
7. Profesion l s darb bas laik veiktie noz m g kie darbi un projekti:
Darba
Valsts,
Amats
Klients, darba apraksts
izpildes
komp nija
gads

8. Cita saist t inform cija
Ar šo apņemos, ka es _______________ <vārds, uzvārds>, veikšu _______________ <norād t
paredzamo speciālista amatu> pien kumus Nolikuma _____ <ierakst t Nolikuma priekšmeta daļu vai
daļas> L guma ietvaros, ja __________________<pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas L guma
izpildes ties bas.
V rds Uzv rds
Paraksts
Datums
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6. pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

DARBA ORGANIZ CIJA
Darba organiz cijas apraksts apliecina tehnisk pied v juma atbilst bu nolikum nor d to
tehnisko pras bu l menim. Apraksts noformējams br v form , si, nor dot tikai tos resursus, kas
nepieciešami Darba izpildei un satur ievērojot noteikto sec bu.
1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopēj strukt rshēm j attēlo Darba izpildē iesaist tie
b vuzņēmēji, b tisk kie pieg d t ji (r pn cas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalit tes kontroles
laboratorijas. Katrai sast vdaļai j nor da atbild go personu (kontaktpersonu) v rdi, uzv rdi.
2. Galvenās būvmaš nas un iekārtas. J nor da galveno nepieciešamo (atbilstoši Tehniskaj m
specifik cij m) b vmaš nu un iek rtu nosaukums, izgatavot js, izgatavošanas gads, svar g kie
tehniskie dati un pieejam bas apraksts (vai pašum ; ja nom , tad no k , ar k diem nosac jumiem;
nomas vai vienošan s dokumentu kopijas pievienot aiz darba organiz cijas apraksta).
B vmaš nas vai iek rtas
nosaukums

Izgatavot js,
izgatavošanas gads

Svar g kie tehniskie dati

Pieejam ba
(norādot atrašanās vietu,
pašnieku vai citu)

3. Galvenie būvmateriāli. J nor da galveno b vmateri lu dati, aizpildot tabulu. Tabula j aizpilda t ,
lai atainotu pras to inform ciju par visiem svar g kajiem b vmateri liem, kas nepieciešami attiec g
darba veikšanai. Ja pl nots izmantot ekvivalentus materi lus, tad ekvivalentu atbilst bu Tehnisk
projekta pras b m j pier da ar atsauci (nor di) uz materi lu, iek rtu un konstrukciju ražot ju
dokument ciju vai kompetentas instit cijas izsniegtu apliecin jumu par p rbaudes rezult tiem, kuru
pievieno Tehniskajam pied v jumam.

1. daļa Liep jas ielas rekonstrukcija posm no Raiņa ielas l dz Jelgavas ielai
Darbu un materi lu nosaukumi

Ražot js/
Izcelsmes
vieta

Apjoms

Materi la atbilst bu
apliecinoša dokumenta
nosaukums un numurs
(dokumentu kopijas
pievienojiet aiz darba
organizācijas apraksta)

Pretendentam j iepl no informat v stenda pieg de un uzst d šana Objekt b vdarbu s kum
(izmēri 3000 mm x 2000 mm. Materi ls – met la. Teksts saskaņojams ar Projekta vad t ju pirms
pas t šanas) un informat v s pl ksnes pieg de un uzst d šana pēc b vdarbu pabeigšanas (izmēri
300mm x 200 mm. Materi ls – met la. Stiprin ma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar
Projekta vad t ju pirms pas t šanas).
2. daļa Blaumaņa ielas rekonstrukcija posm no Biržas ielas l dz Jelgavas ielai
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Ražot js/
Izcelsmes
vieta

Darbu un materi lu nosaukumi

Apjoms

Materi la atbilst bu
apliecinoša dokumenta
nosaukums un numurs
(dokumentu kopijas
pievienojiet aiz darba
organizācijas apraksta)

Pretendentam j iepl no informat v stenda pieg de un uzst d šana Objekt b vdarbu s kum
(izmēri 3000 mm x 2000 mm. Materi ls – met la. Teksts saskaņojams ar Projekta vad t ju pirms
pas t šanas) un informat v s pl ksnes pieg de un uzst d šana pēc b vdarbu pabeigšanas (izmēri
300mm x 200 mm. Materi ls – met la. Stiprin ma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar
Projekta vad t ju pirms pas t šanas).
4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. J demonstrē izpratne par satiksmes organiz ciju
Objekt . J nor da ceļi, pa kuriem p rvad s b vmateri lus.
5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. J apraksta kvalit tes nodrošin šanas sistēma, kurai j b t
piemērotai Tehniskaj s specifik cij s noteikto pras bu izpildei. J uzr da speci listi, kuri veiks katra
darbu veida kvalit tes kontroli Darba izpildes laik .
6. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veid j nor da darbu izpildes termiņi nedēļ s
atbilstoši L guma projekta un Tehniskaj s specifik cij s nor d taj m pras b m.

1. daļa Liep jas ielas rekonstrukcija posm no Raiņa ielas l dz Jelgavas ielai
Darbu veids

Darbu izpildes grafiks ned ļ s
ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

1. Ielas rekonstrukcijas
darbi
2. KT izb ves darbi
3. Apgaismojuma t kla
rekonstrukcija
4. Sakaru t kla
rekonstrukcija
5. Izpilduzmēr jumu
izpildshēma

2. daļa Blaumaņa ielas rekonstrukcija posm no Biržas ielas l dz Jelgavas ielai
Darbu veids

Darbu izpildes grafiks ned ļ s
ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

ned. nr.

1. Ielas rekonstrukcijas
darbi
2. KT izb ves darbi
3. Apgaismojuma t kla
rekonstrukcija
4. Sakaru t kla
rekonstrukcija
5. Izpilduzmēr jumu
izpildshēma
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7. Naudas plūsma. Tabulas veid j attēlo pl not naudas pl sma pa mēnešiem, ievērojot 10.pielikum
„L guma projekts” noteikto maks šanas k rt bu.
8. Darba aizsardz bas sistēma tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speci lists, kuram
ir pieredze darba aizsardz b un attiec ga profesion l kvalifik cija.
9. pašie nosac jumi.
- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, senlietas, mun cija, citas lietas un manta, kas
tiek atrakta ielu labiek rtošanas un inženiert klu renov cijas laik to ielu teritorij , kas atrodas
pašvald bas pašum pieder pašvald bai un ir oblig ti nododamas pašvald bas nor d taj m
person m vai Valsts kult ras pieminekļu aizsardz bas inspekcijas (VKPAI) p rst vjiem.
- B vniekam ir pien kums nodrošin t visas projekta realiz cijas gait izraktas senlietas, mantas,
veco komunik ciju paliekas nodot pašvald bas nor d tajai personai vai VKPAI p rst vjiem,
nodrošinot to saglab t bu un atrašan s vietas pilnvērt gu foto fiks ciju.
- Ja tiek atrakta nespr guša mun cija vai ir aizdomas, ka zemē uzietais priekšmets varētu b t
nespr dzis l diņš, b vniec bas darbi b vniec bas laukum nekavējoši tiek apturēti un tiek
izsaukta Valsts policija.
- B vniekam ir pien kums nodrošin t atrasto priekšmetu neaizskaram bu l dz minēto personu
ierašanos vai to pilnvērt gu foto fiks ciju lai neapturētu b vniec bas darbus uz ilgu laiku (pēc
saskaņojuma ar speci listiem).
- B vniekam ir pien kums nodrošin t b vniec bas laukuma apsarg šanu vis projekta
stenošanas laik .
- B vniekam ir pien kums saskaņot savas r c bas un projekta darbu realiz cijas grafiku un to
sec gumu ar Pas t t ju.
Pretendenta p rst vis:

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)
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7. pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF nolikumam

TEHNISK S SPECIFIK CIJAS
1. daļa Liep jas ielas rekonstrukcija posm no Raiņa ielas no Jelgavas ielai

Darbu nosaukums

1
1
1.1

2
Sagatavošanas darbi
Trases izspraušana un nostiprin šana dab
Kr mu z ģēšana, celmu laušana un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Esoš s caurtekas Ø0.20m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Esoš s caurtekas Ø0.25m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Esoš s caurtekas Ø0.30m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Esoš s caurtekas Ø0.50m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Esoš s caurtekas Ø0.60m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Caurtekas atrakšana un liek s grunts transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
B vbedres aizbēršana
Asfalta seguma savienojumu un p rejas zonu frēzēšana
~4cm biezum un transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Asfaltbetona seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 25cm
biezum un transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Ietves bruģa segas nojaukšana vidēji 20cm biezum un
transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Betona apmaļu nojaukšana ietvei un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Betona apmaļu nojaukšana brauktuvei un transportēšana
uz b vuzņēmēja atbērtni
Esoš žoga p rcelšana (nepieciešam bas gad jum
izb vējot analogu žoga konstrukciju)
Satiksmes organiz cija b vdarbu laik
Informat vais stends
Zemes kl tne
Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezum un
transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Zemes kl tnes ierakuma b vniec ba (t.sk. šķembu
dren žas gr vju rakšana un s ngr vju rakšana atsevišķos
posmos)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
2
2.1
2.2

Daudzums

Nr.p.k.

M rvien ba

Ielas rekonstrukcijas darbi

3

4

m

336,44

m2

15,00

m

10,00

m

30,00

m

25,00

m

10,50

m

9,50

m3

105,00

3

18,00

2

m

36,00

m3

12,00

m2

24,00

m

48,00

m

19,00

m

130,00

kompl.
gab.

1,00
1,00

m3

496,00

m3

1991,00

m
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Darbu nosaukums

1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2
Zemes kl tnes uzbēruma b vniec ba
Zemes kl tnes planēšana
Liek s grunts transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
S ngr vju t r šana
Ievalku veidošana
Neaust ģeotekstila (p rlaidums 0.50m, max stiepes
stipr ba 7kN/m, svars ≥150g/m2) b vniec ba dren žas
gr vjos
Nesaist tu miner lmateri lu 20/40 drenējoš s k rtas izb ve
vidēji 30cm-36cm biezum
Dren žas caurules Ø110mm bez filtra uzst d šana
Dren žas caurules Ø160mm bez filtra uzst d šana
Dren žas kontrolaka Ø0.425m ar smilšu sav cēju un
peldošo tipa v ku, 40tn ķeta v ku izb ve
Dren žas kontrolaka Ø0.425m ar smilšu sav cēju un
peldošo tipa v ku, 25tn ķeta v ku izb ve
Restes uzst d šana dren žas izteces gal ( t.sk. Nog zes
nostiprin šana ar laukakmeņiem betona C16/20 jav
dren žas caurules iztekas viet 1m2 plat b )
Neaust ģeotekstila ar saš tu šķērsšuvi (p rlaidums 0.10m,
max stiepes stipr ba 20kN/m, svars ≥250g/m2) b vniec ba
brauktuvei
Ar saistviel m nesaist tas konstrukt v s k rtas
Saliztur g s k rtas b vniec ba 50cm biezum
Saliztur g s k rtas b vniec ba 30cm biezum
Nesaist tu miner lmateri lu pamata 0/63ps b vniec ba
ielas betona apmalēm 20cm biezum (N-IV klase)
Nesaist tu miner lmateri lu pamata nesoš s apakšk rtas
0/63ps b vniec ba 15cm biezum (N-IV klase)
Nesaist tu miner lmateri lu pamata nesoš s virsk rtas
0/45 b vniec ba 10cm biezum (N-III klase)
Nesaist tu miner lmateri lu pamata 0/45 b vniec ba ietves
betona apmalēm 10cm biezum (N-IV klase)
Nesaist tu miner lmateri lu pamata nesoš s k rtas 0/45
b vniec ba 12cm biezum (N-III klase)
Nesaist tu miner lmateri lu seguma 0/32s b vniec ba
10cm biezum (N-III klase)
Nomales uzpild šana, profilēšana un bl vēšana ar nesaist tu
miner lmateri lu 0/32s 8cm biezum (N-III klase)
Ar saistviel m saist tas konstrukt v s k rtas
Pamata nesoš s virsk rtas gruntēšana
Asfalta k rtas gruntēšana
Karst asfalta apakšk rtas AC 16 base b vniec ba 4cm
biezum (S-IV klase)
Karst asfalta dilumk rtas AC 11 surf b vniec ba 4cm
biezum (S-III klase)

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Daudzums

Nr.p.k.

M rvien ba

31

3
m3
m2
m3
m
m2

4
120,00
3348,00
1871,00
50,00
570,00

m2

739,00

m3

62,00

m
m

250,00
49,00

gab.

9,00

gab.

4,00

kompl.

2,00

m2

4343,00

m3
m3

1627,00
65,00

m2

14,00

m2

2436,00

m2

2344,00

m2

17,00

m2

64,00

m2

6,00

m2

315,00

m2
m2

2063,00
2024,00

m2

2063,00

m2

2024,00
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Darbu nosaukums

1
5

2
Caurtekas un konstrukcijas
Sakaru kanaliz cijas aku v ku nomaiņa uz peldoš tipa
v kiem (40t) un regulēšana projektēt seguma l men
(nepieciešam bas gad jum izb vējot jaunas aku
p rsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
dens vada aku v ku nomaiņa uz peldoš tipa v kiem
(40t) un regulēšana projektēt seguma l men
(nepieciešam bas gad jum izb vējot jaunas aku
p rsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
dens vada ventiļu regulēšana projektēt seguma l men
(nepieciešam bas gad jum izb vējot jaunus vent ļus)
Plastmasas caurtekas Ø0.30m izb ve
Plastmasas caurtekas Ø0.40m izb ve
Plastmasas caurtekas Ø0.50m izb ve
Plastmasas caurtekas Ø0.60m izb ve
Esoš s caurtekas t r šana
B vbedres rakšanu caurteku pamatnei un liek s grunts
transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Neaust ģeotekstila (p rlaidums 0.50m, max stiepes
stipr ba 20kN/m, svars ≥250g/m2) iekl šana caurtek m
Nesaist tu miner lmateri lu 0/16p pamata izb ve caurtekai
h=20cm
Caurtekas aizbēršana ar smilti
Caurtekas galu nog žu nostiprin šana ar laukakmeņiem
Ø12-15cm betona C16/20 jav 15cm biezum
Caurtekas galu nog žu nostiprin šana ar preterozijas
pakl ju SECUMAT vai analogu
Gultnes nostiprin juma ar nesaist tu miner lmateri lu
bērumu (20/40) h=20cm izb ve
Gr vja nog zes un gultnes nostiprin šana ar
laukakmeņiem Ø 12-15 cm betona C16/20 jav (t.sk. 20cm
padziļin jums gr vja gultnē)
Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzst d šana uz betona
C16/20 pamata
Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzst d šana uz betona
C16/20 pamata
Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzst d šana uz betona
C16/20 pamata
Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzst d šana uz betona
C16/20 pamata
Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzst d šana uz betona
C16/20 pamata
Nesaist tu miner lmateri lu izl dzinoš s k rtas 2/5
b vniec ba 5cm biezum
Betona bruģa (esošais materi ls) seguma b vniec ba
Betona bruģa (pl tn šu) seguma izb ve h=6cm
Apr kojums

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
6

Daudzums

Nr.p.k.

M rvien ba

32

3

4

gab.

1,00

gab.

2,00

kompl.

13,00

m
m
m
m
m

14,00
15,00
51,00
10,50
12,00

m3

76,00

m2

676,00

m3

18,50

m3

84,00

2

m

22,50

m2

48,00

m2

21,00

m2

12,00

m

10,00

m

1,00

m

2,00

m

12,00

m

45,00

m2

64,00

2

37,00
27,00

m
m2
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Darbu nosaukums

1

2
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.920 uzkl šana (b=0.10m,
termoplasts)
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.922 uzkl šana (b=0.10m,
termoplasts)
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.923 uzkl šana (b=0.10m,
termoplasts)
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.930 uzkl šana (b=0.40m,
termoplasts)
Ceļa z mes demont ža
Ceļa z mju met la staba demont ža
Ceļa z mes Nr. 206 uzst d šana
Ceļa z mju met la stabu uzst d šana
Nog žu nostiprin šana ar augu zemi 10cm biezum
P r jie darbi
Piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni
tehnisk st vokļa uzturēšana b vniec bas laik , t.sk. veicot
laist šanu, slauc šanu, greiderēšanu pēc Pas t t ja
piepras juma
Informat v pl ksne pēc Darba pabeigšanas

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1.
7.2.

Daudzums

Nr.p.k.

M rvien ba

33

3

4

m2

17,00

m2

1,00

m2

7,50

m2

5,00

gab.
gab.
gab.
gab.
m2

4,00
4,00
4,00
4,00
1070,00

objekts

1,00

gab.

1,00

Darbu nosaukums

1
1

2
KT t klu izb ves b vniec bas darbi (zemes darbi)
Tranšejas rakšana, (hvid=1,8m) projektēto cauruļvadu
mont žai, neder go grunti transportējot uz b vuzņēmēja
atbērtni
Smilts pamatnes ier košana zem cauruļvadiem h=0.15m
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšu grunti
kf>=1m/dnn (esoš s m la grunts nomaiņa)
Tranšejas sieniņu nostiprin šana ar rievsien m vai met la
vairogiem (hvid.=2.2m)
dens ats knēšana no tranšejas ar s kni vai adatfiltriem
(nepieciešam bas gad jum )
Lietus dens kanaliz cija K2
Caurules no PP D200 T8 klase mont ža tranšej
G lijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un
peldošo tipa v ks, 40tn ķeta l kas mont ža
Akmeņu nostiprin juma uzstad šana izlaides vieta 0,4m³
Sadz ves kanaliz cija
PP caurules D200mm T8 mont ža tranšej
PP siltin tas caurules D200mm T8 mont ža tranšej

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Daudzums

Nr.p.k.

Mērvien ba

KT izb ves darbi

3

4

m3

749,00

m3

22,00

m3

727,00

m

50,00

m

250,00

m

4,50

gab

1,00

kompl.

1,00

m
m

170,00
63,00
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4
4.1
4.2
4.3
4.4

PP caurules D160mm T8 mont ža tranšej
Pieslēgums pie esošas akas
Caurules skalošana
Pacelt esošo kanaliz cijas akas v ku
Video inspekcija (CD kopija ar grafiku)
Dzelzsbetona akas DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne
un grodi, akas p rseguma pl tne, hidroizol cija)ar
peldošo tipa v ku, 40tn ķeta l ka izb ve
Dzelzsbetona akas DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne
un grodi, akas p rseguma pl tne, hidroizol cija) ar
siltin tu peldošo tipa v ku, 40tn ķeta l ka izb ve
Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D200, pie dz.bet. aku
grodiem
Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku
grodiem
Dubultuzmava D200 mm
Noslēgtapa D160 mm
P r jie darbi
Esošo kabeļu aizsardz ba ar šķelto kabeļu apvalkcauruli
D110mm
Kanaliz cijas t klu Izpilddokument ciju veikšana
Precizēt esošo komunik cijas šķērsošanas viet s, atrokot
pirms b vdarbu uzs kšanas
Kanaliz cijas t klu trasējuma uzmēr šana pirms b vdarbu
uzs kšanas

m
gab
kpl
gab.
m

83,30
1,00
1,00
1,00
233,00

gab

7,00

gab

3,00

gab

19,00

gab

12,00

gab
gab

9,00
12,00

m

24,00

kpl

1,00

gab

25,00

gab

10,00

Darbu nosaukums

1
1
1.1
1.2

2
B vniec bas darbi
Bedres rakšana un aizbēršana apg. balsta pamatam
Esoš kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1
caurulei)
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem
(2 caurulēm)
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1
kabelim
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2
kabeļiem
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)
Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeļi)
Plastmasas caurules guld šana gatav tranšej
Kabeļa br din juma lentas iekl šana
ZS kabeļa 3x1.5 mm2 mont ža apgaismojuma balst
ZS kabeļa l dz 35 mm2 ievēršana caurulē
ZS kabeļa dz slu pievienošana l nijai
ZS kabeļa dz slu pievienošana apgaismojuma balstam

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Daudzums

Nr.p.k.

Mērvien ba

Apgaismojuma t kla rekonstrukcija

3

4

gab.
m

11,00
6,00

m

447,00

m

6,00

m

447,00

m

6,00

m
m
m
m
m
m
gab.
gab.

447,00
6,00
459,00
459,00
110,00
459,00
12,00
100,00
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1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

ZS saus kabeļa l dz 35 mm2 gala apdare
ZS kabeļa demont ža
Kabeļa meh nisk s aizsardz bas demont ža
ZS kabeļa gala apdares demont ža
Balstu bedru urbšana
Akmens šķembu ier košana zem balsta
Apgaismojuma balsta betona pamata mont ža gatav
bedrē
Apgaismojuma balsta mont ža uz betona pamatnes
Vienragu veida konsoles mont ž
Gaismekļa ar spuldzi mont ža uz balsta
Nozarošanas spaiļu komplekta ar drošin t ju mont ža
balst
Z l ja ier košana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas
Kravas transports ar celtspēju maz ku par 1,6 t
Kravas transports ar celtspēju liel ku par 1,6 t
Meh nismu izmaksas
Balstu transports
Izg ztuves pakalpojumu saņemšana
Trases nospraušana
Elektrop rvades l nijas ģeodēzisk kontrolkartēšana
Tehnisk s dokument cijas izgatavošana
ZS GVL demont ža
Gaismekļa demont ža
B vniec bas materi li
Z/spr. kabelis ar Cu dz sl m, šķ. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5
Z/spr. kabelis ar Cu dz sl m, šķ. 25mm2 AXPK-1-4x25
Plastmasas aizsargcaurule Ø75, lokan
Plastmasas aizsargcaurule caurduršanai Ø110, 1250N
Kabeļa br din juma lente
Kabeļa gala apdares bez kabeļkurpēm, šķ. 4-35mm2
EPKT-0015
Kabeļkurpes kabeļiem ar Al/Cu dz sl m, šķ. l dz 50mm2
SAL1.27
Apgaismojuma balsta betona pamats B-60
Apgaismojuma balsts, H=8m, RAL 7016
(pirms pas t šanas saskaņot ar pas t t ju un projekta
vad t ju)
Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
Gaismeklis Malaga SGS102, IP65 ar stiprin jumiem
(pirms pas t šanas saskaņot ar pas t t ju un projekta
vad t ju)
N trija spuldze SON-T - 150 W
Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11 ar autom tu 6A
Keramz ts
Šķembas
Celtniec bas smilts
P rējie mont žas izstr d jumi

gab.
m
gab.
gab.
kompl.
kompl.

25,00
10,00
1,00
1,00
11,00
11,00

gab.

11,00

gab.
kompl.
gab.

11,00
11,00
11,00

kompl.

11,00

2

m
objekts
objekts
objekts
objekts
objekts
m
m
objekts
m
gab.

22,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
453,00
453,00
1,00
320,00
7,00

m
m
m
m
m

110,00
453,00
419,00
40,00
459,00

kompl.

25,00

kompl.

100,00

gab.

11,00

gab.

11,00

gab.

11,00

kompl.

11,00

gab.
kompl.
m3
m3
m3
kompl.

11,00
11,00
0,30
1,10
18,40
1,00
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1
1

Darbu nosaukums

1.4
1.5
2
2.1

2
B vniec bas darbi (Liep jas - Jelgavas iela)
Kabeļu ieguld šana kab. kan., tilpums l dz 100x2
(ieskaitot)
Kabeļa p ru mont ža paralēl uzmav , kabeļa tilpums
10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 p ra
savienot jus
Kabeļa uzmavas mont ža, kabeļiem ar kopējo tilpumu
l dz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits l dz 2 kabeļiem
Tranšejas rakšana un aizbēršana platum l dz 0.5m
Kabeļu kanaliz cijas cauruļu ieguld šana tranšej
B vniec bas materi li (Liep jas - Jelgavas iela)
Pazemes abon.ievadkabelis 3X2X0.5

2.2

Kabeļu dz slu savienot js 8C

2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3

Uzmava "Gelsnap" B-14/5-130
Kabeļu kanaliz cijas caurule, 50x6000
B vniec bas darbi (Liep jas - Jelgavas iela)
Tranšejas rakšana un aizbēršana platum l dz 0.8m
Kabeļu kanaliz cijas cauruļu ieguld šana tranšej
Kabeļu aizsardz ba ar šķelt m caurulēm
Esošo azbestcementa cauruļu sadauz šana un utilizēšana
B vniec bas materi li (Liep jas - Jelgavas iela)
Kabeļu kanaliz cijas caurule, 100x6000
Šķelt kanaliz cijas caurule 100x3000
Caurules noslēdzošais gals UTP 100

1.1
1.2
1.3

Daudzums

Nr.p.k.

Mērvien ba

Sakaru t kla rekonstrukcija

3

4

km

0,04

uzmava

1,00

uzmava

1,00

m
100m

35,00
0,35

m
1000
gb.
gab.
gab.

35,00

m
100m
kan/m
kan/m

22,00
0,44
22,00
22,00

gab.
gab.
gab.

8,00
8,00
4,00

0,01
1,00
6,00

Darbu nosaukums

1
1
1.1

2
Sagatavošanas darbi
Trases izspraušana un nostiprin šana dab
Kr mu z ģēšana, celmu laušana un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Esoš s caurtekas Ø0.25m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni

1.2
1.3
1.4

Esoš s caurtekas Ø0.50m demont ža un transportēšana uz

Daudzums

Nr.p.k.

Mērvien ba

2. daļa Blaumaņa ielas rekonstrukcija posm no Biržas ielas l dz Jelgavas ielai
Ielas rekonstrukcijas darbi

3

4

m

383,70

2

m

648,00

m

9,50

m

19,00
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b vuzņēmēja atbērtni
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

2.14
3
3.1
3.2
3.3

Esoš s caurtekas Ø0.60m demont ža un transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
Caurtekas atrakšana un liek s grunts transportēšana uz
b vuzņēmēja atbērtni
B vbedres aizbēršana
Asfalta seguma savienojumu un p rejas zonu frēzēšana
~4cm biezum un transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Asfaltbetona seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 25cm
biezum un transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Esoš žoga p rcelšana (nepieciešam bas gad jum
izb vējot analogu žoga konstrukciju)
Ielas gultnes nostiprin šana ar rievsien m
dens ats knēšana no tranšejas ar s kni vai adatfiltriem
(nepieciešam bas gad jum )
Satiksmes organiz cija b vdarbu laik
Informat vais stends
Zemes kl tne
Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezum un
transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Zemes kl tnes ierakuma b vniec ba (t.sk. šķembu
dren žas gr vju rakšana)
Zemes kl tnes uzbēruma b vniec ba
Zemes kl tnes planēšana
Liek s grunts transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Esoš gr vja att r šana no apauguma un t profilēšana
Ievalku veidošana
Neaust ģeotekstila (p rlaidums 0.50m, max stiepes
stipr ba 7kN/m, svars ≥150g/m2) b vniec ba dren žas
gr vjos
Nesaist tu miner lmateri lu 20/40 drenējoš s k rtas
izb ve vidēji 30cm biezum
Dren žas caurules Ø110mm bez filtra uzst d šana
Dren žas kontrolaka Ø0.425m ar smilšu sav cēju un
peldošo tipa v ku, 40tn ķeta v ku izb ve
Ekstrudēta ģeorežģa b vniec ba (p rlaidums 0.5m abos
virzienos, radi lais sekantes stingums pie 0.5%
pagarin juma 540kN/m, radi l sekantes stunguma
attiec ba 0.75, segmenta sešst ra atvērums 120mm)
Neaust ģeotekstila ar saš tu šķērsšuvi/garenšuvi
(p rlaidums 0.10m, max stiepes stipr ba 20kN/m, svars
≥250g/m2) b vniec ba brauktuvei
Neaust ģeotekstila ar saš tu šķērsšuvi (p rlaidums
0.10m, max stiepes stipr ba 20kN/m, svars ≥250g/m2)
b vniec ba brauktuvei
Ar saistviel m nesaist tas konstrukt v s k rtas
Saliztur g s k rtas b vniec ba 50cm biezum
Nesaist tu miner lmateri lu pamata nesoš s apakšk rtas
0/63ps b vniec ba 15cm biezum (N-IV klase)
Nesaist tu miner lmateri lu pamata nesoš s virsk rtas
0/45 b vniec ba 10cm biezum (N-III klase)

m

24,00

m3

61,00

m3

61,00

m2

30,00

m3

33,00

m

120,00

m

140,00

kompl.

1,00

kompl.
gab.

1,00
1,00

m3

574,00

m3

2355,00

3

m
m2
m3
m2
m2

108,00
4037,00
2247,00
600,00
835,00

m2

230,00

m3

18,00

m

95,00

gab.

2,00

m2

637,00

m2

1330,00

m2

4204,00

m3

2025,00

m2

3211,00

m2

3096,00
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3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7
6.8
6.9

Nesaist tu miner lmateri lu seguma 0/32s b vniec ba
10cm biezum (N-III klase)
Nomales uzpild šana, profilēšana un bl vēšana ar
nesaist tu miner lmateri lu 0/32s 8cm biezum (N-III
klase)
Ar saistviel m saist tas konstrukt v s k rtas
Pamata nesoš s virsk rtas gruntēšana
Asfalta k rtas gruntēšana
Karst asfalta apakšk rtas AC 16 base b vniec ba 4cm
biezum (S-IV klase)
Karst asfalta dilumk rtas AC 11 surf b vniec ba 4cm
biezum (S-III klase)
Caurtekas un konstrukcijas
dens vada aku v ku nomaiņa uz peldoš tipa v kiem
(40t) un regulēšana projektēt seguma l men
(nepieciešam bas gad jum izb vējot jaunas aku
p rsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
dens vada ventiļu regulēšana projektēt seguma l men
(nepieciešam bas gad jum izb vējot jaunus vent ļus)
Plastmasas caurtekas Ø0.30m izb ve
Plastmasas caurtekas Ø0.40m izb ve
Plastmasas caurtekas Ø0.50m izb ve
Plastmasas caurtekas Ø0.80m izb ve
B vbedres rakšanu caurteku pamatnei un liek s grunts
transportēšana uz b vuzņēmēja atbērtni
Neaust ģeotekstila (p rlaidums 0.50m, max stiepes
stipr ba 20kN/m, svars ≥250g/m2) iekl šana caurtek m
Nesaist tu miner lmateri lu 0/16p pamata izb ve
caurtekai h=20cm
Caurtekas aizbēršana ar smilti
Caurtekas galu nog žu nostiprin šana ar laukakmeņiem
Ø12-15cm betona C16/20 jav 15cm biezum
Caurtekas galu nog žu nostiprin šana ar preterozijas
pakl ju SECUMAT vai analogu
Gultnes nostiprin juma ar nesaist tu miner lmateri lu
bērumu (20/40) h=20cm izb ve
Apr kojums
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.920 uzkl šana (b=0.10m,
termoplasts)
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.922 uzkl šana (b=0.10m,
termoplasts)
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.923 uzkl šana (b=0.10m,
termoplasts)
Ceļa horizont l apz mējuma Nr.930 uzkl šana (b=0.40m,
termoplasts)
Ceļa z mes demont ža
Ceļa z mju met la staba demont ža
Ceļa z mes Nr. 201 (izmērs 350x350mm) uzst d šana
Ceļa z mes Nr. 206 uzst d šana
Ceļa z mju met la stabu uzst d šana
Elektronisko sakaru gaisvadu l nijas staba atsaites
atjaunošana

m2

5,00

m2

375,00

m2
m2

2636,00
2577,00

m2

2636,00

m2

2577,00

gab.

4,00

kompl.

13,00

m
m
m
m

10,00
9,50
11,00
11,00

m3

77,00

m2

338,00

m3

11,00

3

53,00

2

m

12,00

m2

16,00

m2

10,00

m2

18,50

m2

3,00

m2

7,50

m2

3,50

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

3,00
3,00
6,00
3,00
9,00

gab.

1,00

m
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6.9

7.1.
7.2.

Nog žu nostiprin šana ar augu zemi 10cm biezum
P r jie darbi
Piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni
tehnisk st vokļa uzturēšana b vniec bas laik , t.sk.
veicot laist šanu, slauc šanu, greiderēšanu pēc Pas t t ja
piepras juma
Informat v pl ksne pēc darbu pabeigšanas

m2

1113,00

objekts

1

gab.

1

Darbu nosaukums

1
1

2
KT t klu izb ves b vniec bas darbi (zemes darbi)
Tranšejas rakšana, (hvid=2.0m) projektēto cauruļvadu
mont žai, neder go grunti transportējot uz b vuzņēmēja
atbērtni
Smilts pamatnes ier košana zem cauruļvadiem h=0.15m
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšu grunti
kf>=1m/dnn (esoš s m la grunts nomaiņa)
Tranšejas sieniņu nostiprin šana ar rievsien m vai met la
vairogiem (hvid.=2.2m)
dens ats knēšana no tranšejas ar s kni vai adatfiltriem
(nepieciešam bas gad jum )
Demont žas darbi KT darbu zon
Esoš s densvada caurules ķets DN150mm demont ža
tranšej
Esoš s densvada caurules PE D32mm demont ža
tranšej
densvads 1
Plastmasas caurules D110mm PN10 ieb ve ar beztranšeju
metodi
Plastmasas caurules D110mm PN10 mont ža tranšej
Plastmasas caurules D32mm PN10 mont ža tranšej
Pieslēgums esošam atlokam
Pieslēgums esošas caurules D32mm
densvada hidraulisk p rbaude
densvada dezinfekcija
Atloku aizb dnis DN100mm
Atloku aizb dnis DN50mm
Pazemes tipa ekspluat cijas aizb dnis D32 ar uzmavu PE
caurules pievienošanai (komplekt ar teleskopisko
pagarin t jk tu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi)
Dzelzsbetona skataka komplekt ar pamatni, dzelzsbetona
p rsedzi, 40tn ķeta l ku un v ku; DN1500; h=2,00-2,49m
(akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem un
ar iestr d tiem gumijas bl vgredzeniem un ar pilnu
hidroizol ciju)
Atloku trejgabals DN100/100mm

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12

Daudzums

Nr.p.k.

M rvien ba

KT izb ves darbi

3

4

m3

1509,00

m3

38,00

3

m

1471,00

m

175,00

m

285,00

m

158,00

m

93,00

m

158,00

m
m
gab
gab
kpl
kpl
gab
gab

16,00
39,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

gab

9,00

gab

1,00

gab

1,00
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3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Plastmasas trejgabals D32/32mm
EM sedlu pieslēgšan s uzlika, OD110/32 mm
EM sedlu pieslēgšan s uzlika, OD110/2"mm
Atloku p reja DN150/100 mm
Iscaurule ar atloku D110/100mm
L kums 60° D110 PE
Atgaisot js DN50mm
Savienojuma veidgabals D32mm/32 esoš caurule
EM dubultuzmava D110
EM dubultuzmava D32
Aizsargčaula D110mm
Noslēgtapa D32mm
Betona balsti pazemes trejgabalam, hidrantiem un
l kumiem 0,3m³
Sadz ves kanaliz cija
PP caurules D200mm T8 mont ža tranšej
PP caurules D200mm T8 mont ža ak
PP caurules D160mm T8 mont ža tranšej
PP caurules D160mm T8 mont ža ak
Pieslēgums pie esošas akas
Caurules skalošana
Video inspekcija (CD kopija ar grafiku)
Dzelzsbetona akas DN 1500 mm (dzelzsbetona pamatne
un grodi, akas p rseguma pl tne, hidroizol cija) ar
peldošo tipa v ka, 40tn ķeta l kas izb ve
Dzelzsbetona akas DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne
un grodi, akas p rseguma pl tne, hidroizol cija) ar
peldošo tipa v ka, 40tn ķeta l ka izb ve
Plastmasas trejgabals D200x200mm 45°
Plastmasas l kums D200mm 45°
Stiprin jumi pie akas sienas (D200 caurule)
Plastmasas trejgabals D160x160mm 45°
Plastmasas l kums D160mm 45°
Stiprin jumi pie akas sienas (D160 caurule)
Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D200, pie dz.bet. aku
grodiem
Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku
grodiem
Dubultuzmava D200 mm
Noslēgtapa D200 mm
Noslēgtapa D160 mm
P r jie darbi
Esošo kabeļu aizsardz ba ar šķelto kabeļu apvalkcauruli
D110mm
densvada un kanaliz cijas t klu izpilddokument ciju
veikšana
Precizēt esošo komunik cijas šķērsošanas viet s, atrokot
pirms b vdarbu uzs kšanas
denvada un kanaliz cijas t klu trasējuma uzmēr šana
pirms b vdarbu uzsakšanas

gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab

1,00
8,00
1,00
2,00
5,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
3,00
8,00

gab

14,00

m
m
m
m
gab
kpl
m

285,00
2,50
79,00
13,00
1,00
1,00
285,00

gab

5,00

gab

8,00

gab
gab
gab
gab
gab
gab

1,00
1,00
3,00
6,00
6,00
14,00

gab

30,00

gab

15,00

gab
gab
gab

12,00
4,00
15,00

m

27,00

kpl

1,00

gab

31,00

gab

19,00

Apgaismojuma t kla rekonstrukcija
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Darbu nosaukums

1
1
1.1

2
B vniec bas darbi
Bedres rakšana un aizbēršana apg. balsta pamatam
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1
caurulei)
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1
kabelim
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)
Plastmasas caurules guld šana gatav tranšej
Kabeļa br din juma lentas iekl šana
ZS kabeļa 3x1.5 mm2 mont ža apgaismojuma balst
ZS kabeļa l dz 35 mm2 ievēršana caurulē
ZS kabeļa dz slu pievienošana l nijai
ZS kabeļa dz slu pievienošana apgaismojuma balstam
ZS saus kabeļa l dz 35 mm2 gala apdare
ZS drošin t ja uzst d šana
Balstu bedru urbšana
Akmens šķembu ier košana zem balsta
Apgaismojuma balsta betona pamata mont ža gatav
bedrē
Apgaismojuma balsta mont ža uz betona pamatnes
Vienragu veida konsoles mont ž
Gaismekļa ar spuldzi mont ža uz balsta
Nozarošanas spaiļu komplekta ar drošin t ju mont ža
balst
Z l ja ier košana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas
Kravas transports ar celtspēju maz ku par 1,6 t
Kravas transports ar celtspēju liel ku par 1,6 t
Meh nismu izmaksas
Balstu transports
Izg ztuves pakalpojumu saņemšana
Trases nospraušana
Elektrop rvades l nijas ģeodēzisk kontrolkartēšana
Tehnisk s dokument cijas izgatavošana
ZS GVL demont ža
Gaismekļa demont ža
B vniec bas materi li
Z/spr. kabelis ar Cu dz sl m, šķ. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5
Z/spr. kabelis ar Cu dz sl m, šķ. 25mm2 AXPK-1-4x25
Plastmasas aizsargcaurule Ø75, lokan
Plastmasas aizsargcaurule caurduršanai Ø110, 1250N
Kabeļa br din juma lente
Kabeļa gala apdares bez kabeļkurpēm, šķ. 4-35mm2
EPKT-0015
Kabeļkurpes kabeļiem ar Al/Cu dz sl m, šķ. l dz 50mm2

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Daudzums

Nr.p.k.

Mērvien ba

41

3

4

gab.

9,00

m

329,00

m

329,00

m
m
m
m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
kompl.
kompl.

329,00
329,00
329,00
90,00
329,00
4,00
72,00
18,00
3,00
9,00
9,00

gab.

9,00

gab.
kompl.
gab.

9,00
9,00
9,00

kompl.

9,00

2

m
objekts
objekts
objekts
objekts
objekts
m
m
objekts
m
gab.

11,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
329,00
329,00
1,00
255,00
2,00

m
m
m
m
m

90,00
329,00
318,00
11,00
329,00

kompl.

18,00

kompl.

72,00
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

SAL1.27
Apgaismojuma balsta betona pamats B-60
Apgaismojuma balsts, H=8m, RAL 7016
(pirms pas t šanas saskaņot ar pas t t ju un projekta
vad t ju)
Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
Gaismeklis Malaga SGS102, IP65 ar stiprin jumiem
(pirms pas t šanas saskaņot ar pas t t ju un projekta
vad t ju)
N trija spuldze SON-T - 150 W
Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11 ar autom tu 6A
Kontaktnaži NH-2
Keramz ts
Šķembas
Celtniec bas smilts
P rējie mont žas izstr d jumi

gab.

9,00

gab.

9,00

gab.

9,00

kompl.

9,00

gab.
kompl.
gab.
m3
m3
m3
kompl.

9,00
9,00
3,00
0,30
1,00
13,00
1,00

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Darbu nosaukums
2
B vniec bas darbi
Tranšejas rakšana un aizbēršana platum l dz 0.8m
Kabeļu kanaliz cijas cauruļu ieguld šana tranšej
Kabeļu aizsardz ba ar šķelt m caurulēm
B vniec bas materi li
Minimarķieris M2500
Kabeļu kanaliz cijas caurule, 100x6000
Šķelt kanaliz cijas caurule 100x3000
Caurules noslēdzošais gals UTP 100

Daudzums

Nr.p.k.

Mērvien ba

Sakaru t kla rekonstrukcija

3

4

m
100m
kan/n

10,00
0,10
10,00

gab.
gab.
gab.
gab.

2,00
2,00
4,00
4,00
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8.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF nolikumam

FINANŠU PIED V JUMS
atkl tam konkursam „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas
novad ” identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
1. daļa
Liep jas ielas rekonstrukcija posm no Raiņa ielas l dz Jelgavas ielai, Ludz , Ludzas novad
B vniec bas kopt me

N.p.
k.

Nosaukums

T mes
izmaksa EUR
bez PVN

Tai skait
Alga

Mat.

Meh.

Darbietilp ba
(c/h)

Ielas rekonstrukcijas darbi
KT izb ves darbi
Apgaismojuma t kla rekonstrukcija
Sakaru t kla rekonstrukcija
Izpilduzm r jumu izpildsh ma
Kop
B vorganiz cijas virsizdevumi
Peļņa
Darba devēja soci lais nodoklis
Kop
Pas t t ja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
un izdevumiem 3%*
Kopsumma
PVN
Pavisam kop
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendenta p rst vis:

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)

*Pas t t ja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem un izdevumiem 3% apmēr izmantošana ir
aprakst ta L guma projekt (10. pielikums). Gad jum , ja aprēķinot neparedzēto b vdarbu izmaksas,
tiks konstatēts, ka izmaksas p rsniedz EUR 14 000 (četrpadsmit t kstoši EUR) bez PVN, Ludzas
novada pašvald ba veiks iepirkuma proced ru saskaņ ar LR Publisko iepirkumu likumu.
Pretendentam j iesniedz lok l s t mes, kas ir sast d tas atbilstoši Tehnisko specifik ciju darbu
apjomiem un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par
Latvijas būvnormat vu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārt ba” noteiktajai t mes formai.
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2. daļa. Blaumaņa ielas rekonstrukcija posm no Biržas ielas l dz Jelgavas ielai, Ludz ,
Ludzas novad
B vniec bas kopt me

N.p.
k.

Nosaukums

T mes
izmaksa EUR
bez PVN

Tai skait
Alga

Mat.

Meh.

Darbietilp ba
(c/h)

Ielas rekonstrukcijas darbi
KT izb ves darbi
Apgaismojuma t kla rekonstrukcija
Sakaru t kla rekonstrukcija
Izpilduzm r jumu izpildsh ma
Kop
B vorganiz cijas virsizdevumi
Peļņa
Darba devēja soci lais nodoklis
Kop
Pas t t ja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
un izdevumiem 3%*
Kopsumma
PVN
Pavisam kop
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendenta p rst vis:

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)

*Pas t t ja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem un izdevumiem 3% apmēr izmantošana ir
aprakst ta L guma projekt (10. pielikums). Gad jum , ja aprēķinot neparedzēto b vdarbu izmaksas,
tiks konstatēts, ka izmaksas p rsniedz EUR 14 000 (četrpadsmit t kstoši EUR) bez PVN, Ludzas
novada pašvald ba veiks iepirkuma proced ru saskaņ ar LR Publisko iepirkumu likumu.
Pretendentam j iesniedz lok l s t mes, kas ir sast d tas atbilstoši Tehnisko specifik ciju darbu
apjomiem un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par
Latvijas būvnormat vu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārt ba” noteiktajai t mes formai.
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9.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF nolikumam

SAIST BU NODROŠIN JUMA IZPILDES FORMA
L guma* izpildes nodrošin jums (galvojums) Nr. [numurs]
Ludzas novada pašvald bai
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Ievērojot to, ka
[pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atkl t konkurs „Liep jas ielas un
Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ” identifik cijas Nr. LNP
2015/17/ERAF,
___________________________________________________________
(daļas nosaukums)
mēs [bankas nosaukums un adrese] (turpm k – Banka), apņemamies nodrošin t ar Bankas galvojumu
[pretendenta nosaukums] l gumsaist bas Ludzas novada pašvald bai (turpm k – Pas t t js) 5 (pieci)
% apmēr no L guma cenas (ar PVN) (bez PVN) – EUR _______(________ euro 00 centi) apmēr .
L guma izpildes nodrošin jums (neatsaucama l guma izpildes nodrošin juma garantija) saskaņ ar šo
dokumentu ir saistošs Bankai, t s ties bu p rņēmējiem un pēctečiem.
Šo saist bu nosac jumi:
L guma izpildes nodrošin jums ir spēk un Banka izmaks Pas t t jam l guma izpildes nodrošin juma
summu, ja:
1) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus l gum noteiktaj termiņ un apmēr ;
2) [pretendenta nosaukums] lauž l gumu pirms t termiņa notecējuma;
3) [pretendenta nosaukums] nav veicis l gumsoda maks jumu 42 (četrdesmit divu) dienu laik .
Banka apņemas samaks t l guma izpildes nodrošin jumu Ludzas novada pašvald bai, pēc t s pirm
rakstisk piepras juma, bez nepieciešam bas pamatot savu pras bu, jebkuru summu, kas nep rsniedz
l guma izpildes nodrošin juma summu, ar noteikumu, ka sav piepras jum Ludzas novada pašvald ba
nor da, ka t s piepras t summa ir j nomaks l guma izpildes nodrošin jum nor d to nosac jumu dēļ.
Piepras t summa tiek p rskait ta uz Ludzas novada pašvald bas nor d to bankas kontu 5 (pieci) dienu
laik pēc Ludzas novada pašvald bas piepras juma saņemšanas.
Š garantija paliek spēk l dz Objekta pieņemšanas ekspluat cij akta parakst šanas dienas. Jebkurš
piepras jums š s garantijas ietvaros ir j iesniedz Bankai ne vēl k k minētaj termiņ . Galvojums
zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģin ls tiek atgriezts Bankai vai, ja Ludzas novada
pašvald ba rakstveid paziņojusi Bankai par [pretendenta nosaukums] saist bas pien c gu izpildi.
*Procedūras rezultātā tiks noslēgti 2 (divi) būvdarbu l gumi. Katrā l gumā ir savs saist bu
nodrošinājums.

[vieta, datums]
Bankas v rd :
[amats, v rds, uzv rds, paraksts]
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10.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

L GUMA PROJEKTS
Ludz

2015. gada _____________

Ludzas novada pašvald ba, reģ. Nr. 90000017453, juridisk adrese: Raiņa iel 16, Ludz ,
LV–5701, turpm k saukts – PAS T T JS, ___________________________________ person , kas
r kojas saskaņ ar _______________________________________, no vienas puses un
_________________________________
turpm k
saukts
–
IZPILD T JS
_________________ person , kurš darbojas uz _____________________________ pamata, no otras
puses,
abi kop vai katrs atsevišķi, turpm k saukti L DZ JI,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas atkl ta konkursa „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas
posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ” (identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF) (iepirkumu
komisijas 2015. gada _____________ protokols Nr._______________) rezult tiem Eiropas
Reģion l s att st bas fonda l dzfinansēt projekta „Transporta infrastrukt ras sak rtošana
uzņēmējdarb bas veicin šanai un t risma att st bai Ludzas pilsēt ” (projekta iesnieguma reģistr cijas
Nr. 2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/002) Darb bas programmas 2007.-2013. gadam „Uzņēmējdarb ba
un inov cijas” 2.3. priorit tes „Uzņēmējdarb bas veicin šana” 2.3.2. pas kuma „Uzņēmējdarb bas
infrastrukt ra un apr kojuma uzlabojumi” 2.3.2.2. aktivit tes „Atbalsts ieguld jumiem mikro, maziem
un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3. apakšaktivit tes „Atbalsts ieguld jumiem infrastrukt r
uzņēmējdarb bas att st bai” ietvaros, noslēdza š du l gumu, turpm k – L gums:
1. L gum lietotie termini
1.1.

B ves vieta (Objekts) – Darba tieš s izpildes vieta.

1.2.

Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpild ta saskaņ ar šo L gumu, Tehnisko projektu un
darbu apjomiem.

1.3.

Garantijas termiņš – laika posms, kas s kas no Darbu pabeigšanas akta parakst šanas un kur
konstatētos defektus Izpild t jam ir pien kums novērst par saviem l dzekļiem un ar saviem
materi liem Pas t t ja noteiktaj termiņ .

1.4.

Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz l gumu ar Izpild t ju par noteiktas
Darba daļas veikšanu.

1.5.

Projekta vad t js – Pas t t ja nor kota persona, kura Pas t t ja uzdevum vada L guma izpildi.

1.6.

B vuzraugs – persona, kura Pas t t ja v rd veic b vdarbu veikšanas procesa profesion lo un
neatkar go uzraudz bu, lai p rliecin tos par kvalitat vu un drošu b ves b vniec bu.

1.7.

B vdarbu vad t js – atbilstoši savam konkursa pied v jumam Izpild t ja nor kota persona, kura
Izpild t ja v rd vada Darba izpildi. B vdarbu vad t ja nomaiņa rakstiski j saskaņo ar
Pas t t ju.

1.8.

Autoruzraugs – tehnisk projekta izstr d t ja nor kota persona, kas veic b vdarbu kontroli no
darbu s kuma l dz Objekta pieņemšanai ekspluat cij , lai nodrošin tu b ves realiz ciju
atbilstoši tehniskajam projektam.
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2. L guma priekšmets
2.1.

Pas t t js pas ta un Izpild t js apņemas veikt __________ ielas posma rekonstrukciju
Ludz , Ludzas novad , (turpm k – Objekts) ERAF projekt „Transporta infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarb bas veicināšanai un tūrisma att st bai Ludzas pilsētā” ietvaros
(turpm k – Darbs), L gum noteiktaj laik .

2.2.

Pas t t js uzdod un apņemas apmaks t, un Izpild t js apņemas veikt Darbu izpildi Objekt
saskaņ ar spēk esošajiem b vniec bas normat vajiem aktiem, Pas t t ja apstiprin to T mi
(L guma ___. pielikums), atkl ta konkursa (turpm k – atkl ts konkurss) nolikumu, Izpild t ja
pied v jumu piedaloties Konkurs , Darbu izpildes kalend ro un finanšu pl smas grafiku
(L guma __. pielikums un __. pielikums) un tehnisko projektu, k ar nodrošin t Objekta
pieņemšanu ekspluat cij atbilstoši spēk esošajiem normat vajiem aktiem.

2.3.

Pas t t js un B vuzņēmējs, parakstot L gumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar L guma 2.2.
apakšpunkt minētajiem dokumentiem un tiem nav nek du iebildumu pret šiem dokumentiem.
3. L guma cena summa

3.1.

Par Darba izpildi Pas t t js samaks Izpild t jam L guma cenu t d apjom un termiņos k tas
noteikts šaj L gum .

3.2.

L guma cena L guma summa ir _____ EUR, kas sast v no pamatsummas L guma cenas ____
EUR, Pas t t ja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem un izdevumiem (3%) _____ EUR un
pievienot s vērt bas nodokļa ________ EUR.

3.3.

L guma cena L guma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot b vdarbu
izmaksas saskaņ ar Atkl ta konkursa Tehniskaj m specifik cij m. Pamatsumm ir iekļauts
viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atkl ta konkursa izsludin šanas br di ir
zin ms Darba paveikšanai.

3.4.

Pas t t ja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem ir summa, kas sast da 3
(tr s) % no L guma pamatsummas L guma cenas. Par neparedzētajiem darbiem un
izdevumiem tiks uzskat ti t di izdevumi, kuri s kotnēji netika iekļauti Tehniskaj projekt , bet
kuri daž du objekt vu apst kļu dēļ kļuvuši nepieciešami š L guma izpildei. Rezerve var tikt
izmantota, ja:
- tiek atkl tas t das apakšzemes komunik cijas, kas nav atz mētas topogr fiskajos pl nos,
nepieciešama to aizsardz ba, demont ža vai p rslēgšana;
- tiek atkl ti seni apbed jumi, mun cija vai kult rvēsturiskas vērt bas;
- tiek atkl ta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt
nepieciešamo nestspēju un nepieciešama t s papildus pastiprin šana;
- b vdarbu apjomi netika pareizi aprēķin ti tehniskaj projekt , un nav iespējams
p rvirz t ieekonomētus l dzekļus tehniskaj projekt paredzētajiem darbu veidiem
b vdarbu apjomu palielin šanas gad jum saskaņ ar L guma 18.3. punktu.
Gad jum , ja Izpild t js atkl j, ka ir radusies nepieciešam ba veikt darbus, kas netika paredzēti,
tad viņš nekavējoties informē par to Pas t t ju. Par atkl to nepieciešam bu tiks sast d ts akts par
neparedzēto apst kļu atkl šanu, kuru paraksta abi L dzēji un Objekta B vuzraugs, k ar
apliecina Projekta vad t js, un pieaicin ti eksperti (ja tie tika piesaist ti). Neparedzētie darbi, kas
tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pas t t ju, netiks apmaks ti š L guma ietvaros.
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3.5. Pirms neparedzēto izdevumu saskaņošanas ar Pas t t ju, darbiem j b t saskaņotiem ar
Autoruzraugu un B vuzraugu, noformējot attiec gos tehniskos dokumentus (apsekošanas akts,
papildus b vdarbu aprēķins u.tml.).
3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiks noteiktas sekojoši:
3.6.1. Atbilstoši nol gtaj m vien bas cen m par faktiski padar to Darba apjomu.
3.6.2. Darba daļ m, par kur m samaksa L gum noteikta k gabalsumma, atbilstoši nol gtajai
gabalsummai neatkar gi no faktisk darba apjoma.
3.6.3. S kotnēji L gum neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pas t t js, vadoties no l dz ga
rakstura darbu cen m L gum , bet, ja l dz ga rakstura darbu cenas L gum nav, vadoties
no Izpild t ja iesniegtas cenas kalkul cijas un l dz ga rakstura darbu cen m citos
Pas t t ja l gumos.
3.7. L guma cena par visu Darba apjomu netiks main ta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpild t ja
izmaksu pieaugumu.
3.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērt bas nodokli” 142.pantu, nodokli par b vniec bas
pakalpojumiem valsts budžet maks b vniec bas pakalpojuma saņēmējs, un L dzēji vienojas par
revers PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžet iemaks Pas t t js.
3.9. Gad jum , ja L guma darb bas laik tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normat vajos
aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek p rrēķin ts un k rtējie rēķini tiek sast d ti,
ievērojot Latvijas Republik attiec gaj br d spēk esošos normat vos aktus.
4. Maks jumu k rt ba un dokumenti
4.1. Samaksa Izpild t jam par L gum paredzēto Darbu izpildi tiek ieskait ta Izpild t ja nor d taj
bankas kont š d apmēr un termiņos:
4.1.1. priekšapmaksa (avanss) 10 (desmit) % apmēr no L guma cenas (bez PVN) tiek
izmaks ta 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik pēc Darba uzs kšanas dienas,
pamatojoties uz rēķina, kuru Izpild t js piest da Pas t t jam;
4.1.2. ikmēneša maks jumi – vienu reizi mēnes 60 (sešdesmit) 30 (tr sdesmit) kalend ro
dienu laik no Akta par izpild to darbu pieņemšanu (Forma Nr. 2) parakst šanas un rēķina
saņemšanas dienas, procentu li atskaitot avansa maks jumu.
4.1.3. gal gais norēķins – pēc b ves (Objekta) pieņemšanas ekspluat cij akta parakst šanas, bet
ne vēl k ka 60 (sešdesmit) 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik pēc rēķina saņemšanas
dienas.
4.2. Ja L guma darb bas laik finansējuma sniedzējs – Valsts reģion l s att st bas aģent ra – veic
izmaiņas finansēšanas pl n , Pas t t js ir ties gs koriģēt iespējam s izmaiņas un paredzamos
maks jumus par izpild t jiem apjomiem b vdarbu izpildes gait .
4.3. Pas t t js veic ikmēneša maks jumu atbilstoši Izpild t ja piest d tajam rēķinam, kur nor d ti:
4.3.1. attiec gaj mēnes veikto b vdarbu summa;
4.3.2. atskait jumi par izmaks to avansa summu;
4.3.3. kopēj summa apmaksai pēc atskait jumiem bez pievienot s vērt bas nodokļa;
4.3.4. atsauce uz ERAF l dzfinansēto projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarb bas veicināšanai un tūrisma att st bai Ludzas pilsētā”.
4.3.5. L guma numurs;
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4.3.6. ikmēneša Darba izpildes akta numurs un datums, saskaņ ar kuru tiek izrakst ts rēķins.
4.4. L gum noteikto maks jumu apmaksa skait s izdar ta ar br di, kad Pas t t js ir veicis
p rskait jumu Izpild t ja norēķinu kont .
4.5. Izpild t js 5 (piecu) darba dienu laik pēc kalend r mēneša beig m iesniedz Pas t t jam aktu
par iepriekšēj period izpild to Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksempl ros, kuru ir p rbaud jis
un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais b vuzraugs. 3 (tr s) darba dienu laik Pas t t js
saskaņo un apstiprina Formu Nr. 2. Ja iesniegt Forma Nr. 2 neatbilst š L guma pras b m un/vai
izpild to darbu apjomam, B vuzraugs un Pas t t js ir ties gi neparakst t ikmēneša Formu Nr. 2,
bet 3 (tr s) darba dienu laik B vuzraugam un Pas t t jam j motivē savi iebildumi. Izpild t js 3
(tr s) darba dienu laik veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2 ar rēķinu.
4.6. L gumsodu un zaudējumus Izpild t js atmaks Pas t t jam vai Pas t t js atskaita no Izpild t jam
paredzēt maks juma, ja starp L dzējiem par to nav str da.
4.7. Ja iepriekšējos aktos par izpild to Darba daļu tiek atkl tas neprecizit tes, t s j labo n kamaj
akt par izpild to Darba daļu.
5. Darba izpildes termini
5.1.

Izpild t jam j uzs k Darba veikšana b ves viet ne vēl k k 5 darba dienu laik p c L guma
nosl gšanas datuma. Pirms Darba uzs kšanas L dzēji paraksta B ves vietas nodošanas –
pieņemšanas aktu.

5.2.

Izpild t jam j pabeidz Darbs b ves viet
uzs kšanas br ža.

5.3.

Objektam j b t nodotam ekspluat cij l dz 2015. gada 15. j lijam saskaņ ar 2014. gada 19.
augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr. 500 „Vispār gie būvnoteikumi” un 2014. gada 14.
oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” pras b m.

5.4.

7 (septiņu) darba dienu laik pēc Darbu uzs kšanas Izpild t js pie Objekta nodrošina 1
(vienu) inform cijas stenda uzst d šanu atbilstoši „Vizuālās identitātes vadl nijas publicitātes
pasākumu stenošanai ES struktūrfondu vad bā iesaist tajām institūcijām un struktūrfondu
finansējuma saņēmējiem” vadl nij m. Nododot Objektu ekspluat cij , Izpild t js nodrošina 1
(vienu) informat vo pl ksni atbilstoši šaj punkt augst kminētaj m vadl nij m. Informat v
stenda un informat v s pl ksnes teksts ir saskaņojams ar Projekta vad t ju.

5.5.

Pēc b vdarbu pabeigšanas tiek sagatavots B vdarbu pabeigšanas akts. Izpild t js nodod un
Pas t t js pieņem atjaunoto b ves vietu. Ar B vdarbu pabeigšanas akta parakst šanas br di
beidzas Izpild t ja atbild ba par b ves vietas uzturēšanu un satiksmes organiz ciju. B vdarbu
pabeigšanas aktu paraksta Izpild t js, B vuzraugs un Ludzas novada pašvald bas
izpilddirektors.

5.6.

Darba kvalit tes un b vmateri lu garantijas termiņš ir 3 (tr s) gadi, un tas s kas no B vdarbu
pabeigšanas akta parakst šanas datuma. Šaj termiņ konstatētos defektus Izpild t js novērš par
saviem l dzekļiem Pas t t ja noteikt laik . Ja Izpild t js nenovērš Defektus Pas t t ja
noteiktaj laik vai atsak s tos novērst, Pas t t js var nol gt citu personu Defektu novēršanai,
un Izpild t jam j sedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu
Pas t t jam j informē Izpild t js 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.7.

B vdarbu izpildes gait , pēc nepieciešam bas saskaņojot ar Izpild t ju, Pas t t js ir ties gs
groz t b vdarbu grafiku un naudas pl smas grafiku.

75 (septiņdesmit piecu) dienu laik

6. Darba veikšanas projekts un Darba vad bas apspriedes
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6.1.

Pirms Darbu uzs kšanas Izpild t js sagatavo Darba veikšanas projektu atbilstoši savam
konkursa pied v jumam. Darba programmu veido dokumenti, kas nor d ti Tehnisk projekta
specifik cij s.

6.2.

Darba veikšanas projekts, t groz jumi un visu materi lu pielietojums Izpild t jam j saskaņo ar
B vuzraugu un Pas t t ju. Bez apstiprin ta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materi lu
saskaņojuma Darbu veikt nedr kst.

6.3.

Izpild t js r ko Darba vad bas apspriedes (telpas un apr kojumu nodrošina Pas t t js), kur s
piedal s Projekta vad t js, B vuzraugs, k ar citas ieinteresēt s vai atbild g s personas, ja tas ir
nepieciešams.

6.4.

Darba vad bas apspriedes sasaucamas pēc vajadz bas, bet ne ret k k vienu reizi 2 (div s)
ned ļ s Darba izpildes laik . Pirmo Darba vad bas apspriedi Izpild t js sasauc ne vēl k k 3
(tr s) darba dienas pirms Darba uzs kšanas.

6.5.

Darba vad bas apspriedēs j izskata Darba veikšanas projekts un groz jumi taj , paveiktie un
atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifik cijas (tehnoloģijas, konstrukcijas,
materi li), izmaksas un citi jaut jumi, kas ir saist ti ar Objekta rekonstrukciju.

6.6.

Izpild t js protokolē Darba vad bas apspriedes, Projekta vad t js apstiprina protokolu, un
Izpild t js 7 (septiņu) dienu laik izsniedz protokola oriģin lus Projekta vad t jam un
B vuzraugam, un pēc nepieciešam bas – protokola kopijas citiem apspriedes dal bniekiem.
7. Izpild t ja pien kumi un ties bas

7.1.

Izpild t js iesniedz Pas t t jam dokumentus, kas ir nepieciešami b vatļaujas saņemšanai.

7.2.

Izpild t jam j pieprasa visas nepieciešam s rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi j saskaņo
ar attiec go inženierkomunik ciju turēt jiem.

7.3.

Izpild t js apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokument cijai un ievērojot Pas t t ja
nor d jumus, spēk esošos b vnormat vus, b vniec bas un citu ties bu aktu pras bas. B vdarbi
tiek izpild ti prec zi un profesion l l men .

7.4.

Izpild t js veic b vdarbus saviem spēkiem, k ar uz savu risku var uzticēt darbus trešajai
personai k Izpild t jam atbilstoši Izpild t ja iesniegtajam pied v jumam, kas ir š L guma
sast vdaļa. Ja Izpild t js vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju nomaiņai
j ievēro š L guma 10. sadaļas pras bas.

7.5.

Visiem materi liem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir j atbilst normat vajos aktos noteiktaj m
pras b m. Darba izpildes gait atg tie materi li (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa z mes u.c.) ir
Pas t t ja pašums un pēc Pas t t ja pirm piepras juma nog d jami uz Pas t t ja nor d to
vietu bez grunts vai citu materi lu piemais jumiem ne t l k k 10 km no Objekta.

7.6.

Pēc Pas t t ja piepras juma, Izpild t jam ir j uzr da darbos izmantojamo b vizstr d jumu
sertifik ti un citi to kvalit ti apliecinošie dokumenti.

7.7.

Izpild t js veic visu nepieciešamo b vizstr d jumu pieg di un komplektēšanu, k ar nodrošina
pareizu un kvalitat vu b vizstr d jumu glab šanu un izmantošanu b vniec bas proces .

7.8.

Ieg d tie materi li tiek glab ti Izpild t ja noliktav s, par ko Izpild t js uzņemas materi lo
atbild bu.

7.9.

Izpild t jam j nodrošina, lai darbus pild tu konkursa pied v jum nor d tais Atbild gais
b vdarbu vad t js. B vdarbu vad t ja nomaiņa ir j saskaņo ar Pas t t ju, Izpild t jam
nodrošinot l dzvērt gas kvalifik cijas person lu, ievērojot š L guma 10. sadaļas pras bas.
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7.10.

Pirms darbu uzs kšanas Izpild t jam j pieņem no Pas t t ja B ves vieta, par ko Pas t t js
sast da B ves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpild t jam j nodrošina b vlaukuma
norobežošana, br din juma z mju izlikšana un darba droš bas nodrošin šana b vdarbu laik un
citu normat vajos aktos noteikto pras bu ievērošana (t.sk., transporta kust bas ierobežošana
u.c.). Izpild t jam j nodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un
apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehnisk st vokļa uzturēšanu b vniec bas laik , t.sk. veicot
laist šanu, slauc šanu, greiderēšanu pēc Pas t t ja piepras juma) l dz B vdarbu izpildes
pabeigšanas akta parakst šanai.

7.11.

Izpild t jam j nodrošina pieslēgšan s nepieciešam m inženierkomunik cij m par saviem
l dzekļiem.

7.12.

Izpild t jam j veic darbi taup gi un racion li, izmantojot b vizstr d jumus un b vniec bai
atvēlētos resursus. Izpild t js ir atbild gs par visu nepieciešamo b vdarbu sagatavošanas darbu
veikšanu.

7.13.

Izpild t jam j veic visi nepieciešamie pas kumi, lai novērstu kaitējumu vai jebk du draudošu
kaitējumu, k ds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezult t . Izpild t jam
nepieciešams mazin t b vniec bas darbu ietekmi uz ēk m Objekt , k ar satiksmes
dal bniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, net rumu utt. izplat ba ir pēc iespējas
j samazina, izmantojot piemērotas ier ces, aizsargvairogus, nosegmateri lus, veicot laist šanu,
k ar satiksmes ierobežošanu.

7.14. Pēc Pas t t ja mutiska piepras juma Izpild t jam ir pien kums sniegt atskaiti par darbu gaitu
vai inform ciju par jaut jumiem saist tiem ar b vdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta
Pas t t jam 3 (tr s) darba dienu laik , ja Pas t t js nav noteicis ilg ku atskaites vai
inform cijas iesniegšanas termiņu.
7.15. Izpild t js iesniedz inform ciju Vadošajam b vuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša
B vuzraudz bas ziņojuma sast d šanai.
7.16. Izpild t jam j nodrošina k rt ba un t r ba b vniec bas darba teritorij vis b vdarbu izpildes
laik . Izpild t jam past v gi j atbr vo B ves vieta no atkritumiem. Izpild t ja r c b nodotie
darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir j nodod atpakaļ ne slikt k st vokl ,
k ds bija pirms Darba uzs kšanas. Apst d jumi j sarg no boj jumiem.
7.17. Izpild t js L guma izpildes laik ir atbild gs par nodar tajiem boj jumiem Pas t t ja pašumiem
un inženierkomunik ciju t kliem.
7.18. Izpild t jam ir j nodrošina operat v transporta p rvietošan s Objekta teritorij , ka ar
iedz vot ju piekļ šanu dz ves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.
7.19. Izpild t js nodrošina Projekta vad t jam, B vuzraugam un Autoruzraugam br vu pieeju
Objektam un cit m viet m, kur notiek b vdarbi. B vuzraugam ir ties bas izmantot Izpild t ja
instrumentus, p rbaudes ier ces, kas pieejamas Objekt , k ar saņemt nepieciešamo pal dz bu
savu pien kumu pild šanai.
7.20. Izstr d jot Darba veikšanas projektu, Izpild t jam j saskaņo satiksmes organiz cijas shēma ar
Pas t t ju.
7.21. Izpild t js 3 (tr s) darba dienu laik paziņo Pas t t jam par objekt viem apst kļiem, kas
radušies neatkar gi no Izpild t ja un kavē darbu pabeigšanu noteiktaj termiņ , un saskaņo ar
Pas t t ju t l ko r c bu.
7.22. Gad jum , ja Izpild t js konstatē kļ das vai neprecizit tes tehniskaj projekt vai cit ar
darbiem saist taj dokument cij , vai ja Izpild t js atkl j neparedzētus apst kļus, kas var kavēt
izpild t ar šo L gumu uzņemt s saist bas vai ietekmēt b ves droš bu vai kvalit ti, Izpild t jam ir
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pien kums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pas t t jam. Izpild t js turpina pild t L gumu
t d mēr , cik tas neietekmē b ves vai person la droš bu, ja vien Pas t t js nav rakstiski
piepras jis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, t tiek ats kta pēc tam,
kad L dzēji ir vienojušies par groz jumiem izpild mo darbu apjomos un b tiskajos noteikumos
vai kad Pas t t js ir devis r kojumu turpin t darbus saskaņ ar L gum noteiktajiem darbu
apjomiem.
7.23. Ja Pas t t jam un/vai B vuzraugam ir raduš s pamatotas šaubas par ieb vēto materi lu, iek rtu
un/vai izpild to Darbu atbilst bu L guma noteikumiem, tad Pas t t js ir ties gs piepras t
Izpild t jam izpild to Darbu, ieb vēto materi lu un/vai iek rtu atsegšanu. Gad jum , ja pēc
š das atsegšanas atkl jas L guma noteikumu p rk pumi no Izpild t ja puses, tad Izpild t js
sedz visas š das atsegšanas un konstatēto defektu un/vai tr kumu novēršanas izmaksas un
novērš konstatētos L guma p rk pumus. Gad jum , ja pēc š das atsegšanas neatkl jas L guma
noteikumu p rk pumi no Izpild t ja puses, tad Pas t t js sedz visas š das atsegšanas
novēršanas izmaksas.
7.24.

Izpild t jam ir pien kums izstr d t, saskaņot un apstiprin t visu nepieciešamo
izpilddokument ciju atbilstoši Latvijas Republik spēk esošo rējo normat vo aktu pras b m,
un nodot to Pas t t jam. Izpilddokument ciju, materi lu un iek rtu atbilst bu apliecinošos
dokumentus un citus saist tos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, noz m go
konstrukciju pieņemšanas akti, sertifik ti, tehnisk s pases, ražot ju garantijas, izgatavoto
b vkonstrukciju p rbaudes protokoli, p rskati u.c.) Izpild t js izsniedz Pas t t jam vienlaikus
ar Formu Nr. 2 par jau izpild to Darbu apjomu.

7.25.

Izpild t jam L gum noteikto Darbu izpildei ir ties bas piesaist t apakšuzņēmējus tikai
gad jum , ja tie ir minēti Atkl ta konkursa ietvaros iesniegtaj pied v jum . Š d gad jum
Izpild t js L guma izpildes gait un L gum noteikt garantijas laik piln mēr atbild par savu
piesaist to apakšuzņēmēju veikto darbu, k ar par viņu pieļaut m kļ d m. Izpild t js ir
atbild gs pret Pas t t ju un trešaj m person m par visiem zaudējumiem, kuri radušies
Izpild t ja piesaist to apakšuzņēmēju saist bu izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

7.27.

Izpild t jam ir ties bas saņemt samaksu par Darbu izpildi L gum noteiktaj k rt b un apjom .

7.28.

Izpild t jam ir ties bas saņemt no Pas t t ja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir
Pas t t ja r c b .
8. Pas t t ja pien kumi un ties bas

8.1.

Pas t t jam ir j iesniedz dokumenti Ludzas novada B vvalde b vatļaujas saņemšanai. Pēc
b vatļaujas saņemšanas Pas t t js iedod b vatļaujas kopiju Izpild t jam.

8.2.

Pas t t js par saviem l dzekļiem nol gst B vuzraugu, kurš kontrolē b vdarbu izpildi un
pielietojamo b vizstr d jumu kvalit ti.

8.3.

Pas t t js par saviem l dzekļiem nodrošina tehnisk projekta autoruzraudz bu.

8.4.

Pas t t js apņemas pēc b vdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpild t ja Objektu un samaks t par
izpild tajiem b vdarbiem šaj L gum noteiktaj k rt b un apmēr .

8.5.

Pas t t js neatbild par Izpild t ja tehniku, materi liem u.c., kas atrodas Objekt .

8.6.

Pas t t js ir ties gs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes p rbaudes. Pas t t ja veikt
L guma izpildes kontrole vai Izpild t ja izpild to darbu p rbaude nevar b t par pamatu L gum
vai ar likumu noteikt s Izpild t ja atbild bas par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazin šanai.

8.7.

Pas t t jam ir ties bas apturēt darbus, ja Izpild t js vai t person ls neievēro attiec g Objekta
iekšēj s k rt bas noteikumus, uz darbiem attiecin mos normat vos aktus vai šo L gumu un
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Izpild t js nav novērsis tr kumus 14 kalend ro dienu termiņ . Darbus Izpild t js ir ties gs
ats kt, saskaņojot ar Pas t t ju, pēc konstatēt p rk puma novēršanas. Izpild t jam nav ties bu
uz L gum noteikt B vdarbu izpildes termiņa pagarin jumu sakar ar š du darbu apturēšanu.
8.8.

Gad jum , ja pēc Darbu pieņemšanas, Pas t t js parakst taj Form Nr. 2 atkl j darbu, kurš
Objekt nav izpild ts un/vai Form Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai tr kumus
un/vai ir neatbilstošs Projekta dokument cijai, tad Pas t t jam, rakstiski br dinot Izpild t ju, ir
ties bas l dz saist bu izpildei atbilstoši L guma noteikumiem, no n koš maks juma, kas
maks jams Izpild t jam, ieturēt summu, kas atbilst Izpild t ja neveikto un/vai nepabeigto
un/vai ar defektiem un/vai tr kumiem izpild to un/vai neatbilstoši Projekta dokument cijai
izpild to Darbu vērt bai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakst šana no Pas t t ja puses,
neatbr vo Izpild t ju no Darbu atbilst bas L guma noteikumiem garantēšanas un
nodrošin šanas.
9. Apdrošin šana

9.1.

Izpild t js Pas t t ja un Izpild t ja v rd pirms b vdarbu s kšanas noslēdz atbild g b vdarbu
vad t ja b vspeci lista civiltiesisk s apdrošin šanas l gumu un b vdarbu veicēja civiltiesisk s
apdrošin šanas l gumu par visu b vdarbu laiku. Apdrošin šanas l gumu slēdz atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un
būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbild bas obligāto apdrošināšanu” vai citiem, šos noteikumus
aizst jošajiem, l guma noslēgšanas dien spēk esošajiem normat vajiem aktiem.

9.2.

Apdrošin šanas polises un apliec bas Izpild t jam j nodod Pas t t jam 3 (tr s) darba dienas
pirms Darba uzs kšanas.

9.3.

Ja Izpild t js neiesniedz k du no nepieciešamaj m polisēm vai apliec b m, Pas t t js dr kst
veikt apdrošin šanu, kuru vajadzēja veikt Izpild t jam, un Izpild tajam j atmaks
apdrošin šanas prēmijas, kuras Pas t t js ir samaks jis Izpild t ja viet , vai, ja nek di
maks jumi Izpild t jam nav j izdara, apdrošin šanas maks jumi tiks uzskat ti par par da
saist b m.

9.4.

Groz jumus šajos apdrošin šanas noteikumos nedr kst izdar t bez Pas t t ja piekrišanas.
10. L guma izpild iesaist t person la un apakšuzņ m ju nomaiņa

10.1.

Iepirkuma proced r izraudz tais pretendents ir ties gs bez saskaņošanas ar Pas t t ju veikt
person la un apakšuzņēmēju nomaiņu, k ar papildu person la un apakšuzņēmēju iesaist šanu
L guma izpildē, izņemot 10.2. un 10.4. punktos minētos gad jumus. Izpild t js rakstiski
informē Pas t t ju par person la un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu 3 (tr s) darba dienu laik pēc
nomaiņas.

10.2.

Iepirkuma proced r izraudz t pretendenta person lu, kuru tas iesaist jis L guma izpildē, par
kuru sniedzis inform ciju Pas t t jam un kura kvalifik cijas atbilst bu izvirz taj m pras b m
Pas t t js ir vērtējis, k ar apakšuzņēmējus, uz kuru iespēj m iepirkuma proced r Izpild t js
balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu paziņojum par L gumu un Atkl ta
konkursa dokumentos noteiktaj m pras b m, pēc L guma noslēgšanas dr kst nomain t tikai ar
Pas t t ja rakstveida piekrišanu, ievērojot 10.3. punkt paredzētos nosac jumus.

10.3.

Pas t t js nepiekr t 10.2. punkt minēt person la un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja past v k ds
no š diem nosac jumiem:
10.3.1. Izpild t ja pied v tais person ls vai apakšuzņēmējs neatbilst t m paziņojum par
L gumu un iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, kas attiecas uz
pieg d t ja person lu vai apakšuzņēmējiem;
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10.3.2. tiek nomain ts apakšuzņēmējs, uz kura iespēj m iepirkuma proced r Izpild t js
balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu paziņojum par L gumu un
iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, un pied v tajam
apakšuzņēmējam nav vismaz t da pati kvalifik cija, uz k du iepirkuma proced r
Izpild t js atsaucies, apliecinot savu atbilst bu iepirkuma proced r noteiktaj m
pras b m;
10.3.3. pied v tais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmaj daļ minētajiem pretendentu
izslēgšanas nosac jumiem. P rbaudot apakšuzņēmēja atbilst bu, Pas t t js piemēro ar
PIL 39.1panta noteikumus. PIL 39.1panta ceturtaj daļ minētos termiņus skaita no
dienas, kad l gums par person la vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pas t t jam.
10.4. Izpild t js dr kst veikt PIL 20. panta otraj daļ minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas
10.2. punkta noteikumi, k ar minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēl ku
iesaist šanu L guma izpildē, ja iepirkuma proced r Izpild t js par to paziņojis Pas t t jam un
saņēmis Pas t t ja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaist šanai L guma izpildē. Pas t t js piekr t apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaist šanai L guma izpildē, ja uz pied v to apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmaj
daļ minētie pretendentu izslēgšanas nosac jumi, ko Pas t t js p rbauda, ievērojot L guma 10.3.
punkta 3. apakšpunkta noteikumus.
10.5. Pas t t js pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpild t ja person la vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaist šanu L guma izpildē iespējami s laik , bet ne v l k k piecu
darbdienu laik pēc tam, kad saņēmis visu inform ciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai, saskaņ PIL 68. panta noteikumiem.
10.6. B vniec bas laik Pas t t jam ir ties bas pamatoti piepras t nomain t apakšuzņēmēju gad jum ,
ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitat vi vai neievēro spēk esošus normat vos aktus.
Izpild t ja pien kums ir nodrošin t Pas t t ja pamatotu pras bu izpildi par apakšuzņēmēja
nomaiņu.
11. Kvalit tes kontrole
11.1.

Darba kvalit tes pras bas, ko j ievēro Izpild t jam, nosaka Tehniskais projekts, Tehnisk s
specifik cijas un spēk esošie normat vie akti.

11.2.

Pas t t ja ieceltam B vuzraugam j p rbauda Izpild t ja darbs un j informē Pas t t js par
jebkuru atkl to defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai b vizstr d jumu (iek rtu,
konstrukciju, materi lu) un to kvalit tes neatbilst ba normat vajiem aktiem, Tehniskajam
projektam, apjomu sarakstam, tehnisk m specifik cij m un citiem L guma dokumentiem.
Š das p rbaudes nedr kst ietekmēt Izpild t ja pien kumu izpildi. B vuzraugs var dot
nor d jumu Izpild t jam meklēt un atkl t defektus, un p rbaud t jebkuru darbu, kur , pēc
B vuzrauga ieskatiem, varētu b t defekti.

11.3. Ja Pas t t js dod nor d jumu Izpild t jam izdar t p rbaudi, lai p rbaud tu, vai k dam no
Izpild t ja veiktajiem b vdarbam ir defekti, un š da p rbaude par da, ka defekti ir, Izpild t jam
j apmaks pati p rbaude un maks jumi par jebk diem izdar tajiem paraugiem. Ja nav atkl ti
nek di defekti, Pas t t jam j apmaks pati p rbaude un maks jumi par jebk diem izdar tajiem
paraugiem.
11.4. Katr gad jum , kad Pas t t js izdara pamatotu paziņojumu, Izpild t jam ir j izlabo
paziņojum minētais defekts t d termiņ , k ds nor d ts Pas t t ja paziņojum .
12. L guma izpildes nodrošin jums
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12.1. Izpild t ja L guma (saist bu) nodrošin jums ir 5 (pieci) % apmēr no L guma cenas (bez
PVN).
12.2.

Galvojumam ir j b t spēk l dz Objekta pieņemšanas ekspluat cij akta parakst šanas dienas.

12.3.

Pas t t jam ir ties bas pras t galvojuma summu:
12.3.1. ja Izpild t js neizpilda darbus L gum noteiktaj termiņ un apmēr ;
12.3.2. ja Izpild t js lauž L gumu pirms t termiņa notecējuma;
12.3.3. ja Izpild t js nav veicis l gumsoda maks jumu 42 (četrdesmit divu) dienu laik .
13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.

Darba pabeigšanu un Objekta nodošanu – pieņemšanu veic saskaņ ar 2014. gada 19. augusta
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 500 „Vispār gie būvnoteikumi” un 2014. gada 14. oktobra
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” pras b m.

13.3.

Darbs par piln b pabeigtu un pieņemtu uzskat ms ar br di, kad visa komisija ir parakst jusi
aktu par Objekta pieņemšanu ekspluat cij .
14. Sadarb ba

14.1.

Ar Darba veikšanu saist tajos jaut jumos Izpild t js sadarbojas ar Projekta vad t ju.

14.2.

Visa veida paziņojumi, r kojumi, apstiprin jumi, apliecin jumi, saskaņojumi un lēmumi, kas
paredzēti L gum , j izdod rakstveid latviešu valod .

14.3.

Par apst kļiem, kas var ietekmēt Darba kvalit ti, termiņus vai L guma cenu, Izpild t jam, cik
savlaic gi vien iespējams, bet ne vēl k k 3 (tr s) darba dienu laik , rakstiski j br dina
Pas t t js un j iesniedz ietekmes novērtējumu.

14.4.

Izpild t jam ir j nomaina ikviena b ves viet nodarbin t persona ar l dzvērt gas kvalifik cijas
personu, ja to pieprasa Pas t t js un pamato ar k du no š diem iemesliem:
14.4.1. atk rtotu savu pien kumu nepild šanu vai to nepien c gu izpildi;
14.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju tr kumu;
14.4.3. t du darb bu atk rtotu veikšanu, kas kaitē droš bai, vesel bai vai vides aizsardz bai.

14.5. Pas t t jam j atbild uz Izpild t ja iesniegtajiem dokumentiem cik tri vien iespējams, bet ne
vēl k k 7 (septiņi) darba dienu laik pēc dokumentu saņemšanas.
15. Garantijas
15.1.

Izpild t js garantē visu b vdarbu izpildi atbilstoši Latvij
pras b m.

15.2.

Izpild t js garantē:

spēk

esošo normat vo aktu

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpild tajiem b vdarbiem – 3 (tr s) kalend rie gadi.
15.2.2. Pielietoto b vmateri lu kvalit ti ne maz k par 3 (tr s) kalend riem gadiem.
15.3. Garantijas laiks tiek rēķin ts no Darbu pabeigšanas akta parakst šanas dienas.
15.4. Izpild t js apņemas ierasties Objekt un likvidēt defektus un/vai tr kumus veiktajos Darbos,
kuri radušies garantijas laik , 7 (septiņu) dienu laik pēc Pas t t ja elektroniska, faksimila vai
rakstiska uzaicin juma saņemšanas.
15.5. Ja defektus un/vai tr kumu novēršanai nepieciešams ilg ks laiks nek nor d ts L guma
15.4. punkt , tad Izpild t js L guma 15.4. punkt noteiktaj termiņ uzs k defektu un/vai
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tr kumu novēršanu un to piln gas novēršanas termiņu, kas objekt vi nepieciešams š da apjoma
un rakstura tr kumu, defektu un/vai tr kumu novēršanai, rakstveid saskaņo ar Pas t t ju.
15.6. Gad jum , ja Izpild t js nepilda L guma 15.4. un/vai 15.5. punkt noteikt s saist bas, Pas t t js
ir ties gs par t br ža tirgus cen m, ņemot vēr piemaksu par steidzam bu un citus apst kļus,
novērst defektus pats vai piesaist t treš s personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska
br din juma. Visas atbilstoš s defektu un/vai tr kumu novēršanas izmaksas Pas t t js pieprasa
no Izpild t ja.
16. Pušu atbild ba par l guma p rk pumiem
16.1.

Ja Pas t t js noteiktaj laik neveic maks jumus par Darbu, Izpild t jam ir ties bas pras t
l gumsodu 0,01% apmēr no neveikt maks juma (par da) par katru kavējuma dienu, bet
kopsumm ne vair k k 10% no L guma cenas, k ar termiņu neievērošanu saist to zaudējumu
atl dz bu.

16.2.

Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteikt laik , Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu
0,05% 0,01% apmēr no L guma cenas par katru nokavēto dienu, k ar ja Izpild t js neievēro
Darba veikšanas kalend ro grafiku, Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu 0,05% 0,01% no
L guma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsumm ne vair k k 10% no L guma cenas, k
ar Pas t t jam ir ties bas pras t visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saist to zaudējumu
atl dz bu.

16.3.

Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmēr un visu
zaudējumu atl dz bu par katru gad jumu par Darba organiz cijas, saskaņ ar satiksmes
organiz cijas un darba vietas apr kojuma shēmas neievērošanu.

16.4.

P rtraucot L guma darb bu pēc viena L dzēja iniciat vas, kas nav saist ta ar otras L dzēja
l gumsaist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, vain gais L dzējs maks otrai l gumsodu 10%
apmēr no L guma cenas, k ar visus zaudējumus, kuri radušies saist b ar L guma neizpildi.
17. Nep rvarama vara

17.1.

L dzēji neatbild par L gum noteikto saist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, ja t radusies
nep rvaramas varas iedarb bas rezult t . Nep rvarama vara ir t di rk rtēji apst kļi, kurus
L dzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skait dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarb ba,
masu nek rt bas, streiki u.c. apst kļi, kas nav pakļauti pušu sapr t gai kontrolei.

17.2.

Par š du apst kļu iest šanos L dzējam, kurš ir cietis no nep rvaramas varas rad tiem
apst kļiem, ir pien kums nekavējoties informēt otru L dzēju. Ja L guma turpm ka izpilde
nep rvaramas varas iedarb bas rezult t nav iespējama, L dzēji sagatavo Darba nodošanaspieņemšanas aktu un Izpild t js, cik tri vien iespējams pēc š dokumenta saņemšanas, atst j
Darba vietu droš b un k rt b un saņem samaksu par visu l dz tam kvalitat vi paveikto darbu.
18. L guma groz šana, papildin šana un izbeigšana

18.1. Pieļaujami tikai iepirkuma L guma neb tiski groz jumi. B tiskus groz jumus dr kst izdar t tikai
š dos gad jumos:
18.1.1. iepirkuma L gums vai visp r g vienošan s skaidri un nep rprotami paredz groz jumu
iespēju, gad jumus, kad groz jumi ir pieļaujami, groz jumu apjomu un b t bu;
18.1.2. saskaņ ar PIL 63.panta nosac jumiem par L guma groz jumiem ir piemērota sarunu
proced ra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par L gumu;

Atklāta konkursa „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” nolikums
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF

57

18.1.3. iepirkuma proced r izraudz to pretendentu (l gumslēdzēju pusi) aizst j ar citu
atbilstoši komercties bu jomas normat vo aktu noteikumiem par komersantu
reorganiz ciju un uzņēmuma p reju.
18.2. L dzēji, savstarpēji vienojoties, ir ties gi izdar t izmaiņas L gum . Ikviena L guma izmaiņa tiek
noformēta rakstveid un abu L dzēju parakst ta. Jebkuras izmaiņas vai papildin jumi st jas spēk
pēc to abpusējas parakst šanas un kļ st par L guma neatņemamu sast vdaļu.
18.3. Nepieciešam bas gad jum (ja b vdarbu apjomi netika pareizi aprēķin ti tehniskaj projekt )
Pas t t js ir ties gs vienpusēji samazin t darbu apjomus, attiec gi samazinot L guma maks jumu
apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpild t ja pied v jum atkl tam
konkursam. Nepieciešam bas gad jum (ja b vdarbu apjomi netika pareizi aprēķin ti tehniskaj
projekt ) Pas t t js, vienojoties ar Izpild t ju, nep rsniedzot kopējo L guma summu cenu, ir
ties gs viena Objekta ietvaros novirz t ieekonomētos l dzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem,
kas ir noteikti Izpild t ja pied v jum atkl tam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu
veidiem, kuru apjoms ir palielin jies, nol k sasniegt projekta mērķus. L guma ietvaros tiks
apmaks ti tikai t di darbi, kuri s kotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms
ir palielin jies L guma izpildes laik . Attiec b uz papildu darbiem, kas s kotnēji iepirkuma
dokument cij nebija paredzēti un kuri nevar b t uzskat ti par neparedzētajiem darbiem,
atbilstoši to l gumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma
regulējumu. Samazinot vai palielinot L guma t mēs paredzētos darbu apjomus, L dzēji sast da
izmaiņu aktus, kurus paraksta Pas t t ja paraksta ties g persona, Izpild t ja paraksta ties g
persona, B vuzraugs, Autoruzraugs, k ar tos apliecina Projekta vad t js un pieaicin tie
speci listi (ja tie tika pieaicin ti). Veicot izmaiņas Darbu apjomos, L dzēji paraksta papildus
vienošanos par L guma groz jumiem, pievienojot tai izmaiņu aktus.
18.4. Ja L guma izpildes laik ir radušies apst kļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu
izpildi, L dzējiem nekavējoties rakstiski j paziņo par aizkavēšan s faktu, par t iespējamo
ilgumu un iemesliem. Pēc š da paziņojuma saņemšanas, ir j novērtē situ cija un, ja
nepieciešams, j pagarina ar L gumu uzņemto saist bu izpildes termiņš. Š d gad jum
pagarin jums ir j akceptē abiem L dzējiem, veicot groz jumus L gum .
18.5. L dzējiem ir ties bas vienoties par Darba izpildes termiņa pagarin jumu, ja k ds no L dzējiem
pamatoti nor d jis zem k minētos Darba kavēšan s iemeslus, to argumentējot:
18.5.1. ja zemes darbu veikšanas laik tiek atsegtas jaunas kult rvēsturiskas vērt bas, k dēļ
j p rtrauc darbi un j veic darb bu saskaņošana ar Valsts kult ras pieminekļu
aizsardz bas inspekciju;
18.5.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem r d t jiem b tiski
atšķir gi nelabvēl gi klimatiskie apst kļi;
18.5.3. ja iest jušies nep rvaramas varas apst kļi.
18.6. Ja k dam no L dzējiem L guma 18.5. punkt minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes
termiņa pagarin jums, tas par to ziņo rakstiski otrajam L dzējam. Š ds paziņojums nos t ms
nekavējoties pēc tam, kad attiec gais L dzējs uzzin jis par esošiem vai vēl sagaid miem
apst kļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja š ds paziņojums netiek nos t ts divu darba
dienu laik no br ža, kad ir iest jies Pas t t ja nokavējums, ties bas piepras t termiņa
pagarin jumu tiek zaudētas. Katram L dzējam ir pien kums nekavējoties sniegt otram atbildi uz
saņemto paziņojumu.
18.4. Izpild t js nav ties gs veikt patvaļ gu Darbu apjomu vai materi lu, vai izcenojumu maiņu.
18.5. L gum paredzēto b vapjomu var koriģēt vai Tehniskaj s specifik cij s paredzēto
materi lu/izstr d jumu/iek rtas var aizst t ar citiem risin jumiem pēc Pušu rakstiskas
vienošan s, ja:
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18.5.1. š da nepieciešam ba ir saist ta ar autoruzrauga pamatotu ierosin jumu;
18.5.2. iepirkuma proced ras laik apstiprin to materi lu/izstr d jumu/iek rtas vairs neražo.
18.6. L dzējiem nekavējoties j informē vienam otrs, ja konstatē, ka:
18.6.1.
18.6.2.
18.6.3.
18.6.4.

starp L guma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
L guma dokumentos dotie dati atšķiras no re lajiem apst kļiem;
L guma izpildei noz m gi apst kļi ir izmain jušies vai radušies jauni;
notikušas izmaiņas LR spēk esošajos normat vajos aktos.

18.7. Pas t t js ir ties gs vienpusēji izbeigt šo L gumu, paziņojot par to Izpild t jam rakstveid 5
(piecas) kalend r s dienas iepriekš š dos gad jumos:
18.7.1. ja Izpild t js nepieņem Objektu un neuzs k Darbus L gum noteiktaj termiņ . L gums
tomēr netiek izbeigts, ja Izpild t js minēto 5 (piecu) darba dienu laik pier da, ka nav
vainojams pie Darbu neuzs kšanas noteiktaj termiņ .
18.7.2. ja pēc Pas t t ja piepras juma neatkar ga b vtehnisk ekspert ze ir konstatējusi, ka
Izpild t js Darbus veic nekvalitat vi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas
b vnormat viem, kas b tiski varētu ietekmēt Objekta t l ko ekspluat ciju.
18.7.3. Izpild t js p rk pj k du no š L guma noteikumiem, un š ds p rk pums, pēc Pas t t ja
viedokļa, var b tiski ietekmēt Izpild t ja spējas pild t savas saist bas saskaņ ar šo
L gumu un par to nav str du.
18.7.4. ja š L guma izpildes laik iest jas viens no zem k minētajiem gad jumiem:
18.7.4.1. ja Izpild t js p rtrauc Darbu izpildi Objekt uz 5 (piec m) darba dien m vai
t izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjom , bet esošaj Darbu veikšanas
projekt un Darbu izpildes kalend raj grafik š ds Darbu p rtraukums nav
paredzēts un šo p rtraukumu nav apstiprin jis Pas t t js;
18.7.4.2. Izpild t js tiek atz ts par maks tnespēj gu;
18.7.4.3. tiek veiktas piespiedu darb bas no trešo personu puses uz spēk st jušos tiesas
spriedumu pamata, k rezult t tiek apķ l ta (aprakst ta) Izpild t ja manta,
uzlikts liegums r c bai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustam m mant m
un nekustamajam pašumam valsts publiskajos reģistros.
18.8. Izpild t js ir ties gs vienpusēji izbeigt L gumu, paziņojot par to Pas t t jam rakstveid 20
(divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pas t t js ir nokavējis k du L gum noteikto maks jumu
termiņu ilg k k 60 (sešdesmit) 30 (tr sdesmit) dien m un maks jumu nav veicis ar 10
(desmit) darba dienu laik pēc Izpild t ja rakstveida br din juma saņemšanas, past vot
nosac jumam, ka Izpild t js ir izpild jis visus priekšnoteikumus maks juma saņemšanai.
18.9. Ja Pas t t js izmanto ties bas vienpusēji izbeigt L gumu 18.6.1. un 18.6.4.1. 18.7.1. – 18.7.3.
un 18.7.4.1. apakšpunktos paredzētajos gad jumos, Izpild t js atmaks Pas t t jam saņemto
avansa maks jumu, saņemtos starpmaks jumus, ja t di ir veikti, un l gumsodu saskaņ ar
L guma 16.4. apakšpunktu.
18.10. Ja Pas t t js izmanto ties bas vienpusēji izbeigt L gumu, saskaņ ar L guma 18.6.2.-18.6.4.
18.7.2. – 18.7.4. apakšpunktiem L dzēji sast da atsevišķu aktu par faktiski izpild to Darbu
apjomu un to vērt bu. Pas t t js pieņem Darbus t d apjom , k d tie ir veikti, atbilst L gumam
un ir turpm k izmantojami. Izpild t js atmaks Pas t t jam saņemto avansa maks jumu,
saņemtos starpmaks jumus, atskaitot no š s summas faktiski izpild to un pieņemto Darbu
apjomu un b vlaukum esošo materi lu vērt bu, k ar samaks l gumsodu saskaņ ar L guma
16.4. apakšpunktu.
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18.11. L guma izbeigšanas gad jum Izpild t js nekavējoties vai ar noteiktaj datum p rtrauc
Darbus, veic visus pas kumus, lai Objekts un Darbi tiktu atst ti neboj t , droš st vokl un
atbilstoši normat vo aktu pras b m, sakopj Objektu un nodod Pas t t jam uz Darbiem
attiecin mo dokument ciju, nodrošina, lai Izpild t ja person ls un apakšuzņēmēji atst tu
Objektu, k ar veic citas darb bas, par kur m L dzēji ir vienojuš s.
18.12. Izpild t ja maiņa tiek uzskat ta par L guma izbeigšanu ar vis m no t izrietošaj m sek m.
18.13. Pas t t js var izbeigt L gumu, ja Izpild t js bankrotē vai t darb ba tiek izbeigta vai p rtraukta.
19. Citi noteikumi
19.1.

Visi ar L guma izpildi saist tie str di risin mi p rrunu ceļ , bet ja nav iespējams pan kt
vienošanos, tad Latvijas Republikas normat vos aktos noteiktaj k rt b ties pēc Objekta
atrašan s vietas. Nek di str di, pras bas iesniegšana vai pretpras bas celšana ties , k ar tiesas
procesa norise neatbr vo L dzējus no turpm k s š L guma saist bu izpildes.

19.2.

Parakstot šo L gumu, Izpild t js apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokument ciju, taj
skait ar taj ietvertajiem tehniskajiem z mējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem,
pielietotajiem materi liem un vis m pras b m un Izpild t js tiem piekr t.

19.3.

Ja k ds no L guma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apst kļu dēļ tiek atz ts par spēk
neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu L gum piel gto saist bu izpildi, kuras
netiek skartas sakar ar š m izmaiņ m.

19.4.

Ja atkl jas pretruna starp L guma tekstu un t pielikumiem, tad Pas t t js ir ties gs noteikt
priorit ro dokumentu.

19.5. T s L guma attiec bas, kuras nav atrun tas š L guma tekst , tiek regulētas saskaņ ar Latvijas
Republikas normat vajiem aktiem.
19.6. Par L guma izpildei b tisko rekviz tu maiņu, k ar par izmaiņ m pašnieku vai amatpersonu ar
paraksta ties b m sast v , L dzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laik . Ja k ds no
L dzējiem neinformē otru L dzēju par savu rekviz tu maiņu šaj L gum noteiktaj termiņ , tas
uzņemas atbild bu par visiem zaudējumiem, kas šaj sakar varētu rasties otram L dzējam.
19.7. L gum minētie pielikumi un ar š L guma izpildi saist tie pielikumi, taj skait izmaiņas un
papildin jumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakst šanas kļ st par š L guma pielikumiem
un ir š L guma neatņemamas sast vdaļas.
19.8. Šis L gums ir saistošs k L dzējiem, t ar to ties bu un pien kumu p rņēmējiem. Nevienam no
L dzējiem nevar no L guma izrietoš s saist bas, ties bas vai pien kumus piln apjom vai daļēji
nodot vai pieņemt bez otra L dzēja rakstiskas piekrišanas. Ja k ds no L dzējiem kļ st par
bankrota, maks tnespējas vai citu l dzvērt gu notikumu subjektu, kas ietekmē otra L dzēja
intereses, otram L dzējam ir ties bas paziņot par L guma izbeigšanu pirms termiņa un piepras t
tai samaks t pien koš s summas.
19.9. Šis L gums kop ar pielikumiem ietver sev visas L dzēju vienošan s par L guma priekšmetu
un aizst j visas iepriekšēj s rakstisk s vai mutisk s vienošan s un p rrunas par tiem. Š L guma
labojumi vai papildin jumi ir spēk , kad tie ir noformēti rakstiski un abi L dzēji tos ir
parakst juši.
19.10. L gums ir noslēgts un st jas spēk ar dienu, kad to ir parakst juši abi L dzēji un t darb bas
termiņš izbeidzas ar L gum noteikto L dzēju saist bu izpildi, ja vien L gums netiek p rtraukts
vai izbeigts saskaņ ar L guma noteikumiem.
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19.11. Atbild g kontaktpersona par L guma izpildi no PAS T T JA puses ir ________________,
t lrunis _______, e-pasts _________.
19.12. Atbild g
kontaktpersona par L guma izpildi no
___________________, t lrunis _______, e-pasts _________.

IZPILD T JA

puses

ir

19.13. L gums sagatavots latviešu valod tr s eksempl ros uz ____ (___) lap m katrs. Visiem L guma
eksempl riem vien ds juridisks spēks. Viens L guma eksempl rs tiek nodots Izpild t jam, divi
– Pas t t jam.
19.14. L gumam tiek pievienoti zem k uzskait tie dokumenti, kas ir L guma pielikumi un neatņemama
sast vdaļa:
1. pielikums B vdarbu t mes
2. pielikums B vdarbu veikšanas laika grafiks
3. pielikums Finanšu pl smas grafiks
20. Pušu rekviz ti un paraksti
PAS T T JS
Ludzas novada pašvald ba
Reģ. Nr. 90000017453
Juridisk adrese: Raiņa iel 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Faktisk adrese: Raiņa iel 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Banka:
Konts:
SWIFT kods:

IZPILD T JS

___________________________

__________________________

Z.v.

Z.v.
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