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1. Visp r g inform cija
1.1. Iepirkuma identifik cijas numurs
LNP 2015/79
1.2. Pasūt t js
Ludzas novada pašvald ba
Adrese: Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
Reģistrācijas Nr. 90000017543
Tālru a Nr. +371 65707400, faksa Nr. +371 65707402
e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv
1.3. Iepirkuma priekšmets
1.3.1. Ludzas novada ielu un ceļu ikdiena uzturēšana 2016.gadā
1.3.2. CPV kods: 45233141-9
1.3.3. Iepirkuma priekšmets sadal ts uz 11 daļām.
1.4. Iepirkuma metode
Atklāts konkurss
Iepirkums tiek organizēts saska ā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR)
Publisko iepirkumu likumu.
1.5. L guma izpildes vieta
Latvijas Republika, Ludzas novads
1.6. L guma izpildes laiks
no 2016. gada 1. janvāra l dz 2016. gada 31. decembrim.
1.7. Iepirkuma nolikuma sa emšana un inform cijas apmai as k rt ba
1.7.1. Ar atklāta konkursa Nolikumu var iepaz ties Ludzas novada mājaslapā:
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
1.7.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara
rakstiski ar pasta, e-pasta vai faksa starpniec bu, adresējot Iepirkumu komisijai, ar
norādi – Atklātam konkursam „Ludzas novada ielu un ceļu ikdiena uzturēšana
2016.gadā”, ID Nr. LNP 2015/79, nos tot jautājumus uz adresi Rai a ielā 16, Ludzā,
Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.
1.7.3. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par
atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvald bas mājas lapā:
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
1.7.4.

Kontaktpersonas:

- par atklāta konkursa dokumentāciju: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča,
tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv
- par atklāta konkursa tehniskajiem jautājumiem: inženierkomunikāciju speciālists
Arturs Isakovičs, tel. 65707497, fakss 65707402, e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv.
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1.8. Pied v jumu iesniegšanas un atv ršanas vieta, datums, laiks un k rt ba
1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt l dz 2015. gada 26. novembrim plkst.
10:00 Ludzā, Rai a ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvald bā, 3. stāvā, kabinetā Nr.
312, pie sekretāres, iesniedzot person gi vai pa pastu. Pasta s t jumam jāb t nogādātam
šajā punktā norād tajā adresē l dz augstāk minētajam termi am. Piedāvājums, kas
iesniegts pēc minētā termi a, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.8.2. Sa emot piedāvājumu, Pas t tājs (domes sekretārs) reģistrē pretendentu
piedāvājumus to iesniegšanas sec bā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai –
nosaukumu), tā adresi, tālru a un faksa numuru, kā ar piedāvājuma iesniegšanas
datumu un laiku. Pas t tājs (sekretārs) nodrošina, lai l dz piedāvājumu atvēršanai
pretendentu saraksts netiktu izpausts.
1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var piepras t apliecinājumu tam, ka
piedāvājums sa emts (ar norādi par piedāvājuma sa emšanas laiku).
1.8.4. Pretendents var atsaukt vai main t savu piedāvājumu l dz piedāvājumu
iesniegšanas termi a beigām, ierodoties person gi piedāvājumu uzglabāšanas vietā
Ludzā, Rai a ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvald bā, pie sekretāres.
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas
l dzdal bas iepirkuma proced rā. Piedāvājuma main šanas gad jumā par piedāvājuma
iesniegšanas laiku tiks uzskat ts otrā piedāvājuma iesniegšanas br dis.
1.8.5. Visiem pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.8.6. Pas t tājs nodod izskat šanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā informācija neb tu pieejama l dz piedāvājumu atvēršanas br dim.
Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts pas t tājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā
iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.
1.8.7. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts atklāta konkursa ietvaros, netiek atdots
atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciālā, jāb t pašai norādei. Ja
Pretendenta piedāvājumā nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardz bas pras bām,
kuras jāievēro Pas t tājam l gumu noslēgšanas ties bu piešķiršanas gad jumā, tiek
pie emts, ka no Pretendenta puses netiek izvirz tas komercnoslēpuma aizsardz bas
pras bas.
1.8.8. Pretendentam ir ties bas iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām
iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.
1.8.9. Pretendentam ir piln bā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas
izmaksas. Pas t tājs un Iepirkumu komisija neuz emas nekādas saist bas par š m
izmaksām neatkar gi no atklāta konkursa rezultātiem.
1.8.10. Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvald bā, Rai a ielā 16, Ludzā, 302.
kabinetā (mazā zāle) 2015. gada 26. novembr plkst. 10:00.
1.8.11. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Atklāta
konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedal ties pretendentu pārstāvji, bet ne
vairāk kā viens pārstāvis no viena pretendenta, iesniedzot juridiskās personas vad tāja
parakst tu un ar z mogu apstiprinātu pilnvaru.
1.9. Pied v juma der guma termi š
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir der gs 120 (viens simts divdesmit)
kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
1.9.2. Ja objekt vu iemeslu dēļ iepirkuma l gumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā
noteiktajā termi ā, Pas t tājs var rakstiski piepras t piedāvājuma der guma termi a
pagarināšanu. Ja Pretendents piekr t pagarināt piedāvājuma der guma termi u, par to
rakstiski pazi o Pas t tājam.
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2. Pied v juma noform jums
2.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvald bā (Ludzā, Rai a ielā 16, 3.stāvā,
312.kab.) l dz 2015. gada 26. novembrim plkst. 10:00 aizl mētā un aizz mogotā
aploksnē, uz kuras ir jānorāda „Atklāts konkurss „Ludzas novada ielu un ceļu ikdiena
uzturēšana 2016. gadā”, ID Nr. LNP 2014/79. Neatvērt līdz 2015. gada 26.
novembrim plkst. 10:00”, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
2.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.
2.3. Piedāvājums sastāv no atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu
piedāvājuma. Pretendentam atlases dokumenti un tehniskais piedāvājums (iz emot
finanšu piedāvājumu) jāiesien vienā sējumā, ievērojot šādu sec bu:
- Titullapa ar nosaukumu “Piedāvājums atklātam konkursam “Ludzas novada ielu un
ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā”, identifikācijas Nr. LNP 2014/79, Pretendenta
nosaukums, adrese un kontakttālrunis;
- Satura rād tājs ar lappušu numerāciju;
- Pieteikums atbilstoši š Nolikuma pielikumiem (1. un 2. pielikums);
- Pretendenta atlases dokumenti;
- Pretendenta Tehniskais piedāvājums.
Finanšu piedāvājumi jāiesien atsevišķos sējumos pa iepirkuma priekšmeta daļām.
2.4. Piedāvājumam jāb t ievietotam Nolikuma 2.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma
dokumentiem jāb t caurš tiem ar diegu tā, lai dokumentus neb tu iespējams atdal t.
Piedāvājuma lapām jāb t sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rād tājam. Uz
pēdējās lapas aizmugures, caurš šanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārl mētu
pap ru, uz kura norādāms caurš to lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta
z mogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
2.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 1. j lija LR likuma „ Dokumentu
juridiskā spēka likums” pras bām.
2.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāb t skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem,
labojumiem vai sv trojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var
tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā.
2.7. Pretendents iesniedz parakst tu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu
iesniedz personu grupa vai personālsabiedr ba, piedāvājumā norāda personu, kas
konkursā pārstāv attiec go personu grupu vai personālsabiedr bu un ir pilnvarota
parakst t ar atklātu konkursu saist tos dokumentus.
2.8. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uz ēmumu Reģistrā vai citas valsts l dzvērt gā
iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta ties bām un/vai pilnvara, kas apliecina
piedāvājumu parakst jušās amatpersonas ties bas parakst t un iesniegt piedāvājumu
juridiskās personas uzdevumā.
2.9. Iesniegtie atklāta konkursa piedāvājumi ir Pas t tāja pašums un netiek atdoti atpakaļ
pretendentiem, iz emot Publisko iepirkumu likumā noteiktajā gad jumā.

3. Inform cija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada ielu un ceļu ikdiena uztur šana 2016. gad .
Iepirkuma priekšmets ir sadal ts 11 (vienpadsmit) daļ s:
1. daļa: Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana;
2. daļa: Ludzas pilsētas tranz ta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir
iekļauts valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana;
3. daļa: Ludzas novada Briģu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
Atklāta konkursa “Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā” nolikums

6
4. daļa: Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
5. daļa: Ludzas novada Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
6. daļa: Ludzas novada Istras pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
7. daļa: Ludzas novada Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
8. daļa: Ludzas novada ukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
9. daļa: Ludzas novada Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
10. daļa: Ludzas novada Pure u pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana;
11. daļa: Ludzas novada Rundēnu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vair k m iepirkuma priekšmeta
daļ m. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Darbi pretendentam jāveic ar
saviem materiāliem (b vmateriāliem, b viekārtām un b vizstrādājumiem), nepieciešamās
kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem l dzekļiem (ier cēm, iekārtām, mehānismiem,
instrumentiem un transportl dzekļiem).

4. Nosac jumi Pretendenta dal bai atkl t konkurs
4.1. Piedal šanās atklātā konkursā ir Pretendenta br vas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dal bai iepirkumā, Pretendents visā piln bā pie em un ir gatavs pild t visas
Nolikumā ietvertās pras bas un noteikumus.
4.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosac jums, kas ir pretrunā ar
Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var b t par iemeslu piedāvājuma noraid šanai.
4.3. Saska ā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pas t tājs izslēdz
pretendentu no dal bas iepirkuma proced rā jebkurā no šādiem gad jumiem:
4.3.1.

kandidāts, pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes
loceklis vai prok rists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu
darb bās, kas saist tas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstr dams un nepārs dzams, ir
atz ta par vain gu jebkurā no šādiem noziedz giem nodar jumiem:
a) kukuļ emšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniec ba
kukuļošanā, neatļauta labumu pie emšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedz gi ieg tu l dzekļu legalizēšana,
c) izvair šanās no nodokļu un tiem piel dzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi
vai personas vervēšana un apmāc šana terora aktu veikšanai;

4.3.2.

kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstr dams un nepārs dzams, ir atz ts
par vain gu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilso u vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri
nav Eiropas Savien bas dal bvalstu pilso i vai pavalstnieki, ja tie Eiropas
Savien bas dal bvalstu teritorijā uzturas nelikum gi,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba l guma, nodokļu
normat vajos aktos noteiktajā termi ā neiesniedzot par šo personu informat vo
deklarāciju par darba ēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk
darbu;

4.3.3.

kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas instit cijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstr dams un nepārs dzams, ir atz ts
par vain gu konkurences ties bu pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas
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cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, iz emot gad jumu, kad attiec gā
instit cija, konstatējot konkurences ties bu pārkāpumu, par sadarb bu ieciet bas
programmas ietvaros pretendentu ir atbr vojusi no naudas soda vai naudas sodu
samazinājusi;
4.3.4.

ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darb ba, uzsākta tiesved ba
par pretendenta bankrotu vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;

4.3.5.

saska ā ar Valsts ie ēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē
pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka
kandidātam vai pretendentam dienā, kad pazi ojums par l gumu publicēts
Iepirkumu uzraudz bas biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija
pie ēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiec bā uz iepirkuma
proced ru nav jāpublicē pazi ojums par l gumu, vai pretendentam, attiec bā uz
kuru pie emts lēmums par iespējamu l guma slēgšanas ties bu piešķiršanu, šā
lēmuma pie emšanas dienā Latvijā vai valst , kurā tas reģistrēts vai kurā
atrodas tā patstāv gā dz vesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valst m
pārsniedz 150 euro;

4.3.6.

kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu
atbilst bu PIL 39.¹ panta noteikumiem vai saska ā ar PIL noteiktajām
pretendentu kvalifikācijas pras bām, vai vispār nav sniedzis piepras to
informāciju;

4.3.7.

uz personālsabiedr bas biedru, ja pretendents ir personālsabiedr ba, ir
attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie
nosac jumi;

4.3.8.

uz pretendenta norād to apakšuz ēmēju, kura veicamo b vdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērt ba ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska b vdarbu vai
pakalpojumu l guma vērt bas, ir attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3.,
4., 5. vai 6.punktā minētie nosac jumi;

4.3.9.

uz kandidāta vai pretendenta norād to personu, uz kuras iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pazi ojumā par l gumu vai
iepirkuma proced ras dokumentos noteiktajām pras bām, ir attiecināmi PIL
39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosac jumi.

4.4. Saska ā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu, pas t tājs neizslēdz
pretendentu no dal bas iepirkuma proced rā, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstr dams un nepārs dzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas instit cijas pie emtais lēmums saist bā ar
PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, l dz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši tr s gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstr dams un nepārs dzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas instit cijas pie emtais lēmums saist bā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas
2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, l dz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 m neši.
4.5. Pas t tājs pārbaudi par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minētā pretendentu
izslēgšanas gad jumu esam bu veic ar attiec bā uz katru pretendentu, kuram b tu
piešķiramas l guma slēgšanas ties bas, pirms tam, kad ir pie emts lēmums par l guma
slēgšanas ties bu piešķiršanu.
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4.6. Lai pārbaud tu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāv gi dz vojošs kandidāts vai pretendents
nav izslēdzams no dal bas iepirkuma proced rā 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un
3.punktā minēto noziedz go nodar jumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiec gā šā
panta pirmajā daļā minētā persona sod ta Latvijā, kā ar šā panta pirmās daļas 4. un
5.punktā minēto faktu dēļ, pas t tājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārt bā ieg st informāciju:
1) par 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedz gajiem nodar jumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
reģistra). Pas t tājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
(Sodu reģistra) ir ties gs sa emt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta
pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;
2) par 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uz ēmumu reģistra;
3) par 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ie ēmumu dienesta.
Pas t tājs minēto informāciju no Valsts ie ēmumu dienesta ir ties gs sa emt, neprasot
kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
4.7. Atkar bā no atbilstoši 39.¹ panta sept tās daļas 3. punktam veiktās pārbaudes rezultātiem
pas t tājs:
1) neizslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dal bas iepirkuma proced rā, ja
konstatē, ka saska ā ar Valsts ie ēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu)
parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai pretendentam, kā ar
39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ie ēmumu
dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2) informē kandidātu vai pretendentu par to, ka tam vai 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un
9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka
termi u – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nos t šanas dienas –
konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts
vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā ar 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā
minētajai personai dienā, kad pazi ojums par l gumu publicēts IUB mājaslapā, ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termi u – 10 dienas pēc informācijas
izsniegšanas vai nos t šanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Lai apliecinātu, ka
pretendentam, 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nebija
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopumā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiec gās personas vai tās pārstāvja apliecinātu
izdruku no Valsts ie ēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka
attiec gajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termi ā
minētais apliecinājums nav iesniegts, pas t tājs pretendentu izslēdz no dal bas
iepirkumā.
4.8. Lai pārbaud tu, vai ārvalst reģistrēts vai pastāv gi dz vojošs kandidāts vai pretendents,
vai 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai
pastāv gi dz vo ārvalst , nav attiecināmi 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosac jumi, pas t tājs, iz emot 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gad jumu,
pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiec gās ārvalsts kompetentās
instit cijas izzi u, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas 39.¹ panta
pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētie gad jumi. Termi u izzi u iesniegšanai pas t tājs
nosaka ne sāku par 10 darbdien m pēc piepras juma izsniegšanas vai nos t šanas
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dienas. Ja attiec gais kandidāts vai pretendents noteiktajā termi ā neiesniedz minēto
izzi u, pas t tājs to izslēdz no dal bas iepirkuma proced rā.
4.9. PIL 39.¹ panta desmito daļu nepiemēro tām 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā
minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāv gi dz vo Latvijā un ir
norād tas kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā
gad jumā pārbaudi veic saska ā ar šā panta sept to daļu.
4.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalst reģistrēts vai pastāv gi dz vojošs kandidāts vai
pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gad jumi,
netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai
pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gad jumi, minētos dokumentus
var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiec gās valsts normat vie akti neparedz,
- ar paša kandidāta, pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiec gās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāv gās dz vesvietas)
valst .

5. Pras bas Pretendenta tehniskaj m un profesion laj m sp j m
5.1. Pretendents (t.sk. apakšuz ēmēji un katrs piegādātāju apvien bas dal bnieks) ir reģistrēts
atbilstoši normat vo aktu pras bām.
5.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (tr s) kalendāro gadu laikā (2013., 2014., 2015.) ir
l dzvērt ga rakstura pieredze ceļu vai ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā, t. i.
Pretendents 3 (tr s) l gumu izpildes ietvaros ir nodrošinājis regulāru un pas t tāja
pras bām atbilstošas kvalitātes autoceļu vai pilsētas ielu uzturēšanas pakalpojumu
sniegšanu, t.i. ceļu vai ielu att r šana no sniega, ceļu vai ielu seguma pretsl des apstrāde,
asfalta bedr šu remonts, ielu un ceļu seguma planēšana (greiderēšana) un iesēdumu un
bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās.
5.3. Pretendentam ir pieejams nepieciešamais tehniskais apr kojums (t. sk. transporta
l dzekļi un specializētie agregāti) ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai
saska ā ar Ceļu specifikācijās 2015 un citos normat vajos aktos noteiktajām pras bām,
kas ir nepieciešams Nolikumā Tehniskajās specifikācijās norād to darbu veikšanai.
5.4. Pretendentam ir pieejami sertificēti speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto darbu
vad šanā.

6. Iesniedzamie dokumenti
6.1. Pretendentu atlases dokumenti
Lai izvērtētu Pretendentu atbilst bu saska ā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām
pras bām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz
vienā eksemplārā – uz visām iepirkuma priekšmeta daļām uz kurām Pretendents iesniedz
piedāvājumu):
6.1.1. Pieteikums dal bai atklātā konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1.
un 2. pielikumu).
6.1.2. Izdrukas no Valsts ie mumu dienesta elektronisk s deklar šanas sist mas
(EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju apvien bas dal bnieku) un tā
piedāvājumā katru norād to apakšuz ēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkš os pēdējo četru gada ceturkš u
periodā l dz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas jāiesniedz Latvijas
Republikā reģistrētiem vai pastāv gi dz vojošiem Pretendentiem, kā ar par
Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāv gi dz vojošiem apakšuz ēmējiem.
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6.1.3. Pretendenta speciālistam normat vo aktu noteiktajā kārt bā izsniegtā sertifik ta
ceļu būvdarbu vad šan kopija un CV (4. pielikums – Forma 1) un darba
l guma kopija.
6.1.4. Inform cija par Pretendenta pieredzi: izmantojot 4. pielikumā ievietoto
Formu 2, norād t 3 l gumus, kas tika noslēgti ar Pretendentu p d jo 3 gadu
laik (2013., 2014., 2015.), kuru ietvaros Pretendents ir nodrošinājis regulāru un
pas t tāja pras bām atbilstošas kvalitātes ceļu un/vai pilsētas ielu uzturēšanas
pakalpojumu sniegšanu, t.i. ceļu vai ielu att r šana no sniega, ceļu vai ielu
seguma pretsl des apstrāde, asfalta bedr šu remonts, ielu un ceļu seguma
planēšana (greiderēšana) un iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās
grunts segās.
6.1.5. Inform cija par pretendenta r c bā esošo, darbu veikšanai nepieciešamiem
instrumentiem, tehniku, iek rt m un tehnisko apr kojumu (kas pieder vai ir
pieejams pretendentam), atbilstoši 4. pielikuma Formai 3.
6.1.7. Inform cija par to vai pretendents būvdarbos iesaist s vai neiesaist s
apakšuz m jus, norādot apakšuz ēmējus un tiem nododamo darbu apjomu,
atbilstoši 4. pielikuma Formai 3. Jāsniedz zi as par visiem apakšuz ēmējiem.
6.1.8. Pretendenta kā galvenā uz ēmēja vienošan s/l gums ar apakšuz m ju par
dal bu l guma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā ieg st l guma izpildes
ties bas . Ja vienošanās ar apakšuz ēmēju nav noslēgta, Pretendents iesniedz
Apakšuz ēmēja apliecinājumu, izmantojot Nolikuma 4. pielikumā piedāvāto
Formu 5.
6.1.9. Ja Pretendents, apakšuz ēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents
balstās, ir personālsabiedr ba, izzi as j iesniedz par person lsabiedr bu un
visiem person lsabiedr bas biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu
apvien ba, – par visiem personu apvien bas dal bniekiem.
6.1.10. Tehniskais pied v jums. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo
pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām (3. pielikums), izmantojot tehniskā
piedāvājuma formu (5. pielikums).
6.1.11. Finanšu pied v jums jāsagatavo pap rveidā atbilstoši Nolikumam pievienotajai
finanšu piedāvājuma formai (6. pielikums). Pretendentam ar jāiesniedz Finanšu
piedāvājums elektronisk form kompaktdisk (CD/DVD) Miscrosoft Excel
formātā. Gad jumā, ja Finanšu piedāvājums elektroniskajā formā atšķirsies no
pap rveidā iesniegtā finanšu piedāvājuma, par pareizo tiks uzskat ts pap rveidā
iesniegtais finanšu piedāvājuma variants. Vienā kompaktdiskā var b t ierakst ti
visu iesniegto daļu finanšu piedāvājumu aprēķini.
Ja Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumus vairākām Atklāta konkursa daļām,
tiem jāb t iesietiem atsevišķos sējumos pa iepirkuma priekšmeta daļām.

7. Tehniskais pied v jums
7.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saska ā ar Nolikuma Tehniskā piedāvājuma formu
(5. pielikums) un pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām (3. pielikums).
Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam br vā formā jāapraksta: 1) Darbos iekļautie
procesi un norise; 2) Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi. Katrai atklāta konkura daļai,
kurai Pretendents iesniedz piedāvājumu, jāb t atsevišķam aprakstam.

8. Finanšu pied v jums
8.1. Finanšu piedāvājumā katras poz cijas cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērt bas
nodokļa. Pēc kopējās darbu cenas aprēķināšanas atsevišķi norāda pievienotās vērt bas
nodokli un cenu ar PVN. Vien bas cenas tiek norād tas ar precizitāti divi cipari aiz
komata.
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8.2. Katrā vien bas cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprāt gi
paredzamās ar Darba izpildi saist tās izmaksas, atskaitot pievienotās vērt bas nodokļi.
8.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā norād tās cenas ir fiksētas un paliks nemain gas visā
l guma izpildes laikā.
8.4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jāb t paredzētiem visiem riskiem darbu veikšanai, kas
saist ti ar cenu izmai ām un citiem neparedzētiem apstākļiem.
8.5. Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiec bā uz piedāvājuma
priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

9. Iepirkumu komisija, t s darb ba un pied v jumu atv ršana
Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, sal dzināšanu un vērtēšanu veic Pas t tāja izveidota
Iepirkumu komisija, turpmāk – „Komisija”.
9.2. Komisija savu darbu veic saska ā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu
un šo Nolikumu.
9.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, vi a promb tnes laikā priekšsēdētāja
vietnieks. Komisija ir lemtties ga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no
Komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.
9.4. Piedāvājumu izskat šanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu Komisija protokolē.
Piedāvājumu atvēršanai Komisija r ko atkl tu san ksmi.
9.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem
pazi o komisijas sastāvu.
9.6. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā.
Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai
personai – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālru a un faksa numuru.
Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.
9.7. Sanāksmes laikā Komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.
9.8. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termi a beigām, l dz piedāvājumu
atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskat t, ka
vi š ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darb bā vai ka vi š ir saist ti ar tiem
Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja
šāds apliecinājums nav parakst ts Komisijas loceklis nedr kst piedal ties turpmākajā
Komisijas darb bā.
9.9. Piedāvājumus atver to iesniegšanas sec bā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi
klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu
piedāvājuma lapu.
9.10. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā ar visas nosauktās zi as Komisija ieraksta
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
9.11. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
9.1.

10. Pied v jumu v rt šanas posmi un izv les krit riji
10.1. Visp r gie noteikumi
10.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu
piedāvājumu atbilst bas pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
10.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā (pretendentu atlases un Tehniskā piedāvājuma
vērtēšanas posmā) katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta individuālo
piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi atbilstoši
piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļu aizpild tās piedāvājumu
vērtēšanas tabulas komisijas sekretārs apkopo vienā tabulā.
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10.2. Pied v jumu noform juma p rbaude
10.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām pras bām.
10.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām
pras bām, Komisija ir ties ga piedāvājumu noraid t un tālāk neizvērtēt.
10.3. Pretendentu atlase
10.3.1. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilst bu
paredzamā iepirkuma l guma izpildes pras bām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem pārbaudot Pretendenta atbilst bu katrai Nolikumā izvirz tajai pras bai.
10.3.2. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirz tajām pras bām, komisija turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
10.4. Tehnisko pied v jumu v rt šana
10.4.1. Komisija veiks Tehniskā piedāvājuma atbilst bas pārbaudi, kuras laikā Komisija
izvērtēs Tehniskā piedāvājuma atbilst bu Tehniskai specifikācijai.
10.4.2. Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās
specifikācijas pras bām, Komisija tālāk šo piedāvājumu neizskat s.
10.5. Finanšu pied v jumu v rt šana
10.5.1. Komisija vērtē un sal dzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri
nav noraid ti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu
atbilst bas pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu
piedāvājumā nav aritmētisku kļ du.
10.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļ da cenas aprēķināšanā, Komisija to
labo un pazi o Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdar ti atbilstoši
normat vajos aktos noteiktajā kārt bā.
10.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļ das, Komisija em vērā labotās
cenas.
10.5.4. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ems vērā katra finanšu piedāvājuma kopējo
cenu bez pievienotās vērt bas nodokļa.
10.6. Pied v juma izv les krit riji
Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saska ā ar izvirz tajām pras bām, pēc
piedāvājumu atbilst bas pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām pras bām,
no atbilstošajiem piedāvājumiem Pas t tājs izvēlas piedāvājumu saska ā ar izraudz to
piedāvājuma izvēles kritēriju – pied v jumu ar viszem ko cenu.

11. Iepirkuma l gums
11.1. Iepirkuma l guma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, pašuma, finansu un
citas attiec bas, kuras var rasties saist bu izpildes gaitā.
11.2. Iepirkumu l gumi tiks noslēgti katrai atklāta konkursa daļai atsevišķi.
11.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma l guma projekta
nosac jumiem, tie jāizsaka l dz piedāvājumu iesniegšanas termi a beigām. Pēc
piedāvājumu atvēršanas iebildumi par l guma projekta nosac jumiem netiek emti
vērā.
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11.3. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apstiprina, ka piekr t visiem
iepirkuma l guma nosac jumiem. L gums stājas spēkā, kad to parakst jušas abas
l gumslēdzēju puses. L gumu projekti pievienoti nolikumam (7. pielikums).
11.4. L gumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saska ā ar piedāvājuma
noteikumiem. Iepirkuma l guma noteikumi nedr kst b t pretrunā ar iepirkuma
nolikumā ietvertā l gumprojekta pamatnoteikumiem.

12. Iepirkuma komisijas ties bas un pien kumi
12.1.1. Iepirkuma komisijas ties bas:
12.1.2. Piepras t, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā ar
piedāvājumu vērtēšanai un sal dzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (tr s)
darba dienu laikā no piepras juma dienas.
12.1.3. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.
12.1.4. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskat t
iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirz tajām pras bām.
12.1.5. Noraid t visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem,
neaptver visu piepras to preču, b vdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.
12.1.6. Veikt groz jumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārt bā.
12.1.7. Ja nepieciešams, pie emt lēmumu par iepirkuma termi a pagarināšanu.
12.1.8. Pie emt lēmumu slēgt iepirkuma l gumu ar izraudz to pretendentu par visu apjomu.
12.1.9. Ja izraudz tais pretendents atsakās slēgt iepirkuma l gumu, izvēlēties nākamo
piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja ar nākamais izraudz tais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma l gumu, pie emt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
12.1.10. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst
nolikuma pras bām, pie emt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
12.1.11. Normat vajos aktos noteiktajā kārt bā labot aritmētiskās kļ das pretendentu finanšu
piedāvājumos.
12.1.12. Jebkurā br d pārtraukt iepirkuma proced ru, ja tam ir objekt vs pamatojums.
12.2. Iepirkuma komisijas pien kumi:
12.2.1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma proced ras
izzi ošanas.
12.2.2. Nodrošināt atklāta konkursa proced ras norisi un dokumentēšanu.
12.2.3. Nodrošināt pretendentu br vu konkurenci, kā ar vienl dz gu un taisn gu attieksmi pret
tiem.
12.2.4. Pēc ieinteresēto personu piepras juma normat vajos aktos noteiktajā kārt bā sniegt
informāciju par Nolikumu.
12.2.5. Izdarot groz jumus iepirkuma Nolikumā, pagarinot iepirkuma termi us, pie emot
lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma
nolikumu vai tajā iekļautās pras bas, gad jumos, kad to paredz Latvijas Republikas
normat vie akti, tajos noteiktajā kart bā un termi os informēt (sniedzot pazi ojumus,
publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma
uzraudz bas biroju, ieinteresētās personas un pretendentus.
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12.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saska ā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normat vajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pie emt
lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

13. Pretendenta ties bas un pien kumi
13.1. Pretendenta ties bas
13.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām pras bām, ir ties bas
bez ierobežojumiem piedal ties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar
pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.
13.1.2. Pretendentiem ir ties bas apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju
piedāvājumu.
13.1.3. Pretendentam ir ties bas laic gi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termi a,
iesniedzot rakstveida piepras jumu, sa emt iepirkumu komisijas paskaidrojumu par
iepirkuma proced ru (tiks publicēts Ludzas novada pašvald bas mājaslapā:
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/).
13.1.4. Iepaz ties (apskat t) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt darbus.
13.1.5. Pretendentam ir ties bas pie piedāvājuma iesniegšanas piepras t rakstveida
apliecinājumu par piedāvājuma sa emšanu, kurā ir norād ts piedāvājuma sa emšanas
datums, laiks, vieta un piedāvājuma sa ēmējs.
13.1.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termi a beigām groz t vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
13.1.7. Piedal ties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
13.2. Pretendenta pien kumi
13.2.1. Piedaloties iepirkuma proced rā, ievērot normat vo aktu pras bas.
13.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām pras bām.
13.2.3. Sniegt patiesu informāciju.
13.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termi os iesniegt Komisijai papildus informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilst bas pārbaudei, kā ar vērtēšanai.
13.2.5. Segt visas izmaksas, kas saist tas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

14. Nolikuma pielikumi
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums

Pieteikums dal bai atklātā konkursā
Informācija par pretendentu
Tehniskās specifikācijas
FORMAS 1 – 5
Tehniskais piedāvājums
Finanšu piedāvājums
L gumu projekti
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1. pielikums
Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu
un ceļu ikdienas uzturēšana 2016.gadā”
Nr. 2015/79 nolikumam

PIETEIKUMS DAL BAI ATKL T KONKURS
________. gada ____. ______________
Atklāta konkursa nosaukums: „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016. gad ”
Nr.2015/79
1. Mēs, apakšā parakst jušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un piekr tam visiem
nolikuma noteikumiem. Saska ā ar atklāta konkursa nolikuma pras bām piedāvājam izpild t darbus
par summu:
Norādīt piedāvājuma summu katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi:

(piedāvājuma cena ______. iepirkuma priekšmeta daļai bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos)

2. Mēs apliecinām, ka gad jumā, ja m su Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu l dz nolikumā un
L gumā noteiktam termi am.
3. Ar šo mēs apstiprinām, ka m su piedāvājums ir der gs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās
dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esam bas
termi a izbeigšanās.

______________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.
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2. pielikums
Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu
un ceļu ikdienas uzturēšana 2016.gadā”
Nr. 2015/79 nolikumam

INFORM CIJA PAR PRETENDENTU
atkl tam konkursam „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016. gad ”
(iepirkuma identifikācijas numurs 2015/79)
1.

Nosaukums:

2.

Reģistr cijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uz

9.

Finanšu rekviz ti:

muma darb bas sf ra ( ss apraksts):

Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skaitā
pilsēta, valsts, pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarot persona, kas
būs
ties ga
parakst t
l gumu
Z.v.
___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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3. pielikums
Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu
un ceļu ikdienas uzturēšana 2016.gadā”
Nr. 2015/79 nolikumam

TEHNISK S SPECIFIK CIJAS
atkl tam konkursam „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016. gad ”
(iepirkuma identifikācijas numurs 2015/79)
1. Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada ielu un ceļu ikdiena uzturēšana 2016. gadā.
Iepirkuma priekšmets ir sadal ts 11 daļ s:
1. daļa: Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana;
2. daļa: Ludzas pilsētas tranz ta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļauts
valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana;
3. daļa: Ludzas novada Briģu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
4. daļa: Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
5. daļa: Ludzas novada Isnaudas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
6. daļa: Ludzas novada Istras pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
7. daļa: Ludzas novada Nirzas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
8. daļa: Ludzas novada ukšu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
9. daļa: Ludzas novada Pildas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
10. daļa: Ludzas novada Pure u pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
11. daļa: Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana.
Pakalpojumu mērķis – nodrošināt Ludzas novada ielu un ceļu uzturēšanu atbilstoši
09.03.2010. MK noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” pras bām.
2. Veicamo darbu apjomi:
1. daļa: Ludzas pils tas ielu ikdienas uztur šana
Nr.
p. k.
1.

Izpild mais darbs

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

Ielu uztur šana ziem
1 pārg. km

1100,00

Sniega izvešana no ielām
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m³
uz braukšanas joslu

1 m3
1 km braucamās
joslas

500,00
50,00

1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

1200,00

1.5.

Sl dam bas novēršana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz
braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot uz
brauktuves 0,5 m³/km

2.

Tiltu, caurteku uztur šana

2.1.

Izskaloto uzbērumu atjaunošana

1m³

20,00

2.2.

Caurteku att r šana no sanesumiem

caurtekas 1m

50,00

2.3.

dens novad šana no brauktuves

1 t.m

50,00

1 t.m

10,00

caurtekas 1m
1 gala sieni a

100,00
20,00

gab

5,00

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.4.
2.5.

Ielu att r šana no irdena sniega

Lietus dens kanalizāciju ier košana

2.7.

Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve (pl/c ø 0,4)
Bojāto caurteku galu atbalstsieni u nomai a vai izb ve ø
0,4
Lietus kanalizācijas t kli

2.7.1.

G liju metāla restu nomai a

2.6.

500,00
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2.7.2.

Cauruļvadu sistēmas skalošana

2.7.3.
2.7.4.

m

1300,00

Skataku un g liju t r šana

gab

15,00

Akvodrain tek u izb ve

m

20,00

2.8.

Tilta remonts

3.

Satiksmes organiz cija

3.1.
3.2.

Autopaviļjonu remonts

3.4.
3.5.

Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Gājēju celi u krāsošana ar roku darba r kiem
Signālstabi u uzstād šana

3.6.

Saliekamo ātruma slāpētāju montāža

4.

Segumu uztur šana

3.3.

2

1m

50,00

1 gab

5,00

1 stabs
1 ceļa z me

20,00
20,00

1 m2
1 stabi š

150,00
20,00

1 gab

4,00

1 m²

450,00

1 m²

500,00

1 m²

300,00

1 m²
aizpild tas
bedr tes

90,00

4.4.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju
Atsevišķu vietu sabr košās segas bedr šu vienlaidus
remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai auksto
a/betonu

4.5.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:

4.5.1.

ar drupināto granti

1 m³

500,00

4.5.2.

ar šķembām

1 m³

500,00

4.6.

Grants seguma ielu klātnes planēšana

1 pārg. km

700,00

4.7.

Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
1 gab

10,00

4.7.2.

Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma
l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana ielas
seguma l men

1 gab

15,00

4.7.3.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm

1 gab

10,00

1 gab

5,00

5.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu kopšana

5.1.

Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
atjaunošana ar roku darbu

1 m³

10,00

5.2.

1 m3

100,00

5.3.

Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana un
atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā
Ielu nomaļu planēšana un profilēšana

1 pārg. km

8,00

5.4.

Ielu nomaļu remonts

5.5.
5.6.

Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē
Kr mu ciršana grāvjos, nogāzēs, ielai pieguļošās joslās

5.6.1.

4.1.
4.2.
4.3.

4.7.1.

4.7.4.

2

50,00

3

1m

200,00

Biezu kr mu ciršana

1 ha

0,50

5.6.2.

Vidēji biezu kr mu ciršana

1 ha

0,50

5.6.3.

Retu kr mu ciršana

1 ha

0,50

5.6.4.

Zāles nemehanizēta pļaušana

100 m²

10,00

5.6.5.

Zāles mehanizēta pļaušana

1 pārg. km

10,00

5.6.6.

Sauso un lieko zaru izzāģēšana kokiem ar rokas
instrumentu
Atsevišķu koku nozāģēšana un novākšana

1 koks

20,00

1 koks

8,00

5.6.7.

1m
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6.

Trotu ru uztur šana

6.1.

Trotuāra seguma un/vai bordakme u demontāža ar
iekraušanu transportā un izvešanu izbērtnē

6.2.

Trotuāra bordakme u b ve iebetonējot

6.3.

Trotuāra seguma ieklāšana:

6.3.1.

1 m3

100,00

m

400,00

ar betona bruģakme iem

1 m²

200,00

6.3.2.

ar lietotiem betona bruģakme iem

1 m²

150,00

7.

Ceļa bordakme u būve iebeton jot

m

100,00

8.

Mehaniz to darbu veikšana

m/st

500,00

Barjera uzst d šana

1 tm

50,00

1 pārg. km

100,00

9.
10.

Ielu ar grants segumu atputekļošana (laistot ar ūdeni)

2. daļa: Ludzas pils tas tranz ta T lavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarum , kas ir
iekļauts valsts reģion l autoceļa P49 maršrut , ikdienas uztur šana
Darbu
nosaukums

Vienības
nosaukums

Vienību
skaits

Autoceļu att r šana no irdena sniega
Sl denam bas samazināšana ar smilts sāls mais jumu, izkaisot 0.5
m3 uz braukšanas joslu
Sl denam bas samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz
brauktuves km
Bedr šu aizpild šana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno
tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm

pārg.km

273

km br. joslas

100

km br. joslas

55

m2

291

m2
m3

146
360

m2

81

1 nom. km
m3
gab.
m
gab.

11
30
5
200
10

Nr.p.
k

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm
Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm
Bedr šu aizpild šana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām
šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm
Nomaļu mehanizētā profilēšana
Nomaļu mehanizētais remonts
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma l men
Lietus dens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas skalošana
Lietus dens kanalizācijas skataku un g liju t r šana

3. daļa: Ludzas novada Briģu pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.

Izpild mais darbs

1.3.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5 m3 uz
braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot uz
brauktuves 0,5 m3/km

2.
2.1.

Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.

Satiksmes organiz cija

1.
1.1.
1.2.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

234,00

1m3

20,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00
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Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena
staba

3.1.
3.2.

1 stabs
1 ceļa z me

4,00
4,00

4.1.

Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot
nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu malas)

4.2.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot
pilno tehnoloģiju

1m2
1 m aizpild tas
bedr tes

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai auksto
a/betonu
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti

1 m3

150,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

4.5.
4.6.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma
l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana ielas
seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm

4.

4.3.
4.4.

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.

1m2

5.1.
5.2.

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana un
atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā

1m

15,00

1 pārg. km

220,00

1 gab

2,00

1 gab

1,00

1 gab

1,00
1,00

1 gab

10,00
3

1m

5.5.

Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot transportā
un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

5.4.

5,00

2

3

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti

5.3.

5,00

30,00

1 pārg. km
1 m3

8,00
20,00

1 pārg. km
m/st

20,00
20,00

4. daļa: Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.

Izpild mais darbs

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ceļu/ ielu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5
m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot
uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana
Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

160,00

1m3
caurtekas 1 m

20,00
10,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

4,00

5,00
20,00
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1 ceļa z me

4.2.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

4.3.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai auksto
a/betonu

1 m2 aizpild tas
bedr tes

4.4.
4.4.1.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti

1 m3

180,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1 m3

15,00

1 pārg. km

270,00

3.2.
4.
4.1.

4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana
ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti

5.5.

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana
un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

5.2.
5.3.
5.4.

4,00

1 m2

10,00

2

1m

1 gab
1 gab
1 gab
1 gab
1 m3

5,00
5,00

2,00
1,00
1,00
1,00

10,00

1m3

30,00

1 pārg. km
1 m3

12,00

1 pārg. km
m/st

20,00
20,00

20,00

5. daļa: Ludzas novada Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5 m3
uz braukšanas joslu

2.
2.1.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot uz
brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

140,00
5,00

1 km braucamās
joslas

20,00

1m3

20,00

caurtekas 1 m

10,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
16,00
16,00

1 stabs

4,00
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1 ceļa z me

4.1.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena
staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot
nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu malas)

4.2.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot
pilno tehnoloģiju

1m2

4.3.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai auksto
a/betonu

4.4.

3.2.
4.

4,00

1m2
5,00
5,00

1 m2 aizpild tas
bedr tes

5,00

4.4.1.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti

1 m3

233,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

4.5.
4.6.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma
l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana ielas
seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.

3

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana un
atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē

5.2.
5.3.
5.4.

Zāles mehanizētā pļaušana
Mehaniz to darbu veikšana

5.5.
6.

1m

15,00

1 pārg. km

150,00

1 gab
1 gab
1 gab
1 gab
1 m3
3

2,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1m

30,00

1 pārg. km
1 m3

4,00

1 pārg. km
m/st

20,00
20,00
20,00

6. daļa: Ludzas novada Istras pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.

Izpild mais darbs

1.2.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5 m3
uz braukšanas joslu

1.3.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot uz
brauktuves 0,5 m3/km

2.
2.1.

Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.
1.1.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km
braucamās
joslas
1 km
braucamās
joslas

5,00
12,00

20,00

1m3

60,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

16,00
30,00
16,00

1 stabs

8,00
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Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai auksto
a/betonu

3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

1 ceļa z me
8,00

1m2

5,00

2

1m

5,00
2

1m
aizpild tas
bedr tes

5,00

1 m3

328,00

4.4.1.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1 m3

15,00

4.5.
4.6.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma
l men

1 pārg. km

120,00

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana ielas
seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana un
atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā

1 gab

4.4.

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

1 gab

1 gab
1 gab
1 m3
1m3

Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē

1 pārg. km
1 m3

Zāles mehanizētā pļaušana

1 pārg. km
m/st

Mehaniz to darbu veikšana

2,00
2,00
1,00
1,00
15,00
30,00
8,00
20,00
20,00
20,00

7. daļa: Ludzas novada Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.

Izpild mais darbs

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5
m3 uz braukšanas joslu

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

150,00

2.
2.1.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot
uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.3.

5,00

1 km braucamās
joslas

25,00

1m3

20,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
16,00
8,00

1 stabs

8,00
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Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

3.2.
4.
4.1.
4.2.

1 ceļa z me
8,00

1m2

5,00

1m2

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

217,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1 m3

15,00

4.5.
4.6.

1 pārg. km

320,00

5.5.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana
ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana
un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

4.3.
4.4.

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1 gab
1 gab
1 gab
1 gab
1 m3

5,00

2,00
1,00
1,00
1,00
10,00

1m3

30,00

1 pārg. km
1 m3

24,00

1 pārg. km
m/st

20,00
20,00

20,00

8. daļa: Ludzas novada ukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.

Izpild mais darbs

2.
2.1.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5
m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot
uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

130,00
5,00

1m3

70,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

5,00

20,00
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4.4.1.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
1 ceļa z me
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai auksto
1 m2 aizpild tas
a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

249,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.4.3.

ar šķembām

3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

1 m3
3

140,00

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana
ielas seguma l men

1 gab
1 gab
1 gab

5.3.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana
un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana

5.4.

Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē

5.5.

Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

5.2.

12,00

1 pārg. km

4.6.2.

5.1.

25,00

15,00

4.6.1.

4.6.3.
4.6.4.
5.

15,00

1m

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

4.5.
4.6.

5,00

1 gab

1 m3
3

2,00
3,00
2,00
1,00
10,00

1m

30,00

1 pārg. km

10,00

1 m3
1 pārg. km
m/st

20,00
20,00
20,00

9. daļa: Ludzas novada Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.

Izpild mais darbs

2.
2.1.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5
m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot
uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.2.
1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

170,00

1m3

20,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
24,00
8,00

1 stabs

6,00

5,00
20,00
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4.4.1.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
1 ceļa z me
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

325,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1m

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1 m3

30,00

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana
ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti

1 pārg. km

120,00

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana
Mehaniz to darbu veikšana

1m3

3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

3

1 gab
1 gab
1 gab
1 gab
1 m3

6,00

5,00
5,00
5,00

2,00
1,00
1,00
1,00

30,00
30,00

1 pārg. km
1 m3

16,00

1 pārg. km
1 m/st

20,00
20,00

20,00

10. daļa: Ludzas novada Pure u pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5
m3 uz braukšanas joslu

2.
2.1.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu, izkaisot
uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

110,00
5,00

1 km braucamās
joslas

20,00

1m3

20,00

caurtekas 1 m

36,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

4,00
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Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas u.c.)
nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes cenu) uz
viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

3.2.
4.
4.1.
4.2.

1 ceļa z me
4,00

1m2
5,00
1m2

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

162,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.4.3.

ar šķembām

4.5.
4.6.

4.3.
4.4.

1 m3
3

5,00

1m

15,00

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana
ielas seguma l men

1 pārg. km

160,00

1 gab
1 gab

5.5.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1 gab
1 gab

1 m3

2,00
1,00
1,00
1,00

10,00

1m3
30,00
1 pārg. km
1 m3
1 pārg. km
m/st

8,00
20,00
20,00
20,00

11. daļa: Ludzas novada Rund nu pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot
0,5 m3 uz braukšanas joslu

2.
2.1.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

140,00
5,00

1 km braucamās
joslas

20,00

1m3

20,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

4,00
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3.2.
4.
4.1.
4.2.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma, priekšroc bas
u.c.) nomai a vai uzstād šana (ieskaitot ceļa z mes
cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

1 ceļa z me
4,00

1m2
5,00
1m2

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

163,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.4.3.

ar šķembām

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

3

1m

15,00

1 pārg. km

85,00

1 gab

2,00

1 gab
1 gab

1,00

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti

1 gab

1,00

5.4.
5.5.

Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

5.3.

1m

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un nostiprināšana
ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti iekraujot
transportā un aizvedot izbērtnē

5.2.

3

5,00

1 m3

1,00

10,00

1m3
30,00
1 pārg. km
1 m3
1 pārg. km
m/st

8,00
20,00
20,00
20,00

3. Visp r j s pras bas:
3.1. Izpild tājs veic darbus atbilstoši šā Nolikuma nosac jumiem, Ceļu specifikācijām 2015,
saska ā ar 2010.gada 9.marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,
Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba
vietu aprīkošanu uz ceļiem” u.c. spēkā esošajiem normat vajiem aktiem.
3.2. Ja Izpild tājs vēlas lietot atšķir gas tehnoloģijas no šajās specifikācijas dotajām, tad
iepriekš Izpild tājam jāpierāda šo jauno tehnoloģiju l dzvērt bu vai pārākumu, tikai pēc
tam, kad tas ir pierād ts un Pas t tājs ir devis rakstisku atļauju šo tehnoloģiju ieviešanā,
Izpild tājs dr kst to pielietot.
3.3. Izpild tājs atbild par darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un satiksmes droš bas noteikumu
ievērošanu ikdienas uzturēšanas darbos, kā ar šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā
nodar tajiem zaudējumiem trešajai personai.
3.4. Pakalpojumi tiks sniegti pēc Pas t tāja ikreizēja piepras juma.
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4. pielikums
Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu
un ceļu ikdienas uzturēšana 2016.gadā”
Nr. 2015/79 nolikumam

FORMA 1
CURRICULUM VITAE
Piedāvātā poz cija l gumā:
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas datums:
4. Izgl t ba:
M c bu Iest de
Datums: no / l dz
Ieg tais grāds vai diploms
5. Patreizējais amats:
6. Darba pieredze:
Kompānijas nosaukums:
Adrese:
Datums no/l dz
Amats:
Darba apraksts:
7. Profesionālās darb bas laikā veiktie noz m gākie darbi un projekti:
Darba
Valsts,
Amats
Klients, darba apraksts
izpildes gads
komp nija

8. Cita saist tā informācija
Ar šo ap emos, kā es _______________ (vārds, uzvārds) pild šu ________________ (paredzamais
amats) pienākumus, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas l guma „Ludzas novada
ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016.gadā” izpildes ties bas.
Š ap emšanās nav atsaucama, iz emot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt
konkursa laikā.
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaist ts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta
situācijā.
Vārds, Uzvārds
Paraksts
Datums
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FORMA 2

INFORM CIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
Norād t 3 l gumus, kas tika noslēgti ar Pretendentu p d jo 3 gadu laik (2013., 2014.,
2015.), kuru ietvaros Pretendents ir nodrošinājis regulāru un pas t tāja pras bām atbilstošas
kvalitātes ceļu un/vai pilsētas ielu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu.
Informācija par l gumu

Nr.
p.k.

1.

Darbu pas t tāja
(ceļa, ielas
pašnieka)
nosaukums,
kontaktpersona,
tālrunis

L guma
nosaukums, tā
izpildes termi i
(no - l dz)

Objekta
atrašanās
vieta

Veiktie darbi
(atzīmējiet ar X, kuri
norādītie darbi tika veikti
noslēgtā līguma ietvaros)

Izpild tājs
(veikts pašu
spēkiem vai
apakšuzņēmējs,
norādot darbu
veidu un apjomu
% no līguma
cenas)

ceļu un ielu att r šana
no sniega
ceļu vai ielu seguma
pretsl des apstrāde
ielu un ceļu asfalta
bedr šu remonts
ielu un ceļu seguma
planēšana
(greiderēšana)
iesēdumu un bedru
labošana grants un
uzlabotās grunts segās

2.

3.

ceļu un ielu att r šana
no sniega
ceļu vai ielu seguma
pretsl des apstrāde
ielu un ceļu asfalta
bedr šu remonts
ielu un ceļu seguma
planēšana
(greiderēšana)
iesēdumu un bedru
labošana grants un
uzlabotās grunts segās
ceļu un ielu att r šana
no sniega
ceļu vai ielu seguma
pretsl des apstrāde
ielu un ceļu asfalta
bedr šu remonts
ielu un ceļu seguma
planēšana
(greiderēšana)
iesēdumu un bedru
labošana grants un
uzlabotās grunts segās
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FORMA 3

PRETENDENTA UN APAKŠUZ M JU TEHNISK S IESP JAS
Tehnika, transports, iekārtas, apr kojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams
konkrēto darbu realizācijai un plānotajā l guma izpildes laikā ir pieejams pretendentam un/vai
apakšuz ēmējiem
Tehnikas/iek rtas nosaukums,
marka tehniskie parametri

Ražot jvalsts,
izgatavošanas gads

Tehniskais
st voklis

Pieder ba
( pašum /j nom )

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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FORMA 4
INFORM CIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZ

Nr.
p. k.

Apakšuz ēmēja
nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Veicamo darbu
apjoms no
kopējā apjoma
(%)

MEJU(IEM)

Apakšuz ēmēja(-u)
paredzēto darbu ss apraksts

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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FORMA 5
APLIECIN JUMS
Apakšuz m js
Atkl ta konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016. gad ”
ID Nr. LNP 2015/79 ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:
apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvald bas, reģistrācijas numurs
90000017453, Rai a ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atkl ta konkursa „Ludzas
novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016. gad ” identifik cijas Nr. LNP 2015/79
ietvaros;
gad jumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma l gums, ap emas:
[veikt šādus darbus:
<īss apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Pa raksttiesīgās personas paraksts>
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5. pielikums
Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu un
ceļu ikdienas uzturēšana 2016.gadā” Nr.
2015/79 nolikumam

TEHNISKAIS PIED V JUMS
atkl ta konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016.gad ”
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/79)
____ . daļai _______________ <atklāta konkursa daļas nosaukums>
1. Darbos iekļauto procesu un norišu apraksts:
2. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts:

Apstiprinām un garantējam visu sniegto zi u patiesumu un precizitāti.
___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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6. pielikums
Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu
ikdienas uzturēšana 2016.gadā” Nr. 2015/79
nolikumam

FINANŠU PIED V JUMS
atkl tam konkursam „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uztur šana 2016.gad ”
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/79)
1.daļa: Ludzas pils tas ielu ikdienas uztur šana
Nr.
p. k.

Izpild mais darbs

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km

1100,00

1 m3

500,00

1.

Ielu uztur šana ziem

1.1.

Ielu att r šana no irdena sniega

1.2.

Sniega izvešana no ielām

1.3.

Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izkaisot 0,5 m³ uz braukšanas joslu

1 km braucamās
joslas

50,00

1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

1200,00

1.5.

Sl dam bas novēršana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg
uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km

2.

Tiltu, caurteku uztur šana

2.1.

Izskaloto uzbērumu atjaunošana

1m³

20,00

2.2.

Caurteku att r šana no sanesumiem

caurtekas 1m

50,00

2.3.

dens novad šana no brauktuves

1 t.m

50,00

1 t.m

10,00

1.4.

500,00

2.4.

Lietus dens kanalizāciju ier košana

2.5.

Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve (pl/c
ø 0,4)

caurtekas 1m

100,00

2.6.

Bojāto caurteku galu atbalstsieni u nomai a vai
izb ve ø 0,4

1 gala sieni a

20,00

2.7.

Lietus kanalizācijas t kli

2.7.1.

G liju metāla restu nomai a

gab

5,00

2.7.2.

Cauruļvadu sistēmas skalošana

m

1300,00

2.7.3.

Skataku un g liju t r šana

gab

15,00

2.7.4.

Akvodrain tek u izb ve

m

20,00

2.8.

Tilta remonts

3.

Satiksmes organiz cija

3.1.
3.2.

1m

50,00

Autopaviļjonu remonts

1 gab

5,00

Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

1 stabs

20,00

1 ceļa z me

20,00

1 m2
1 stabi š

150,00
20,00

1 gab

4,00

3.4.
3.5.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Gājēju celi u krāsošana ar roku darba r kiem
Signālstabi u uzstād šana

3.6.

Saliekamo ātruma slāpētāju montāža

4.

Segumu uztur šana

3.3.

2

Vien bas
cena
(bez PVN)
EUR
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4.4.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju
Atsevišķu vietu sabr košās segas bedr šu
vienlaidus remonts, ieklājot asfaltbetonu ar
ieklājēju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku
vai auksto a/betonu

4.5.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:

4.5.1.

ar drupināto granti

1 m³

500,00

4.5.2.

ar šķembām

1 m³

500,00

4.6.

Grants seguma ielu klātnes planēšana

1 pārg. km

700,00

4.7.

Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
1 gab

10,00

4.7.2.

Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana
ielas seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men

1 gab

15,00

4.7.3.
4.7.4.
5.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu kopšana

1 gab
1 gab

10,00
5,00

5.1.

Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un profila
atjaunošana ar roku darbu

1 m³

10,00

1 m3

100,00

5.2.
5.3.

Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta t r šana
un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu nomaļu planēšana un profilēšana

1 pārg. km

8,00

5.4.

Ielu nomaļu remonts

5.5.
5.6.

Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Kr mu ciršana grāvjos, nogāzēs, ielai pieguļošās joslās

5.6.1.

4.1.
4.2.
4.3.

4.7.1.

1 m²

450,00

1 m²

500,00

1 m²

300,00

1 m²
aizpild tas
bedr tes

90,00

2

50,00

3

1m

200,00

Biezu kr mu ciršana

1 ha

0,50

5.6.2.

Vidēji biezu kr mu ciršana

1 ha

0,50

5.6.3.

Retu kr mu ciršana

1 ha

0,50

5.6.4.

Zāles nemehanizēta pļaušana

5.6.5.

Zāles mehanizēta pļaušana

5.6.6.

1m

100 m²

10,00

1 pārg. km

10,00

Sauso un lieko zaru izzāģēšana kokiem ar rokas
instrumentu

1 koks

20,00

5.6.7.

Atsevišķu koku nozāģēšana un novākšana

1 koks

8,00

6.

Trotu ru uztur šana

6.1.

1 m3

100,00

6.2.

Trotuāra seguma un/vai bordakme u demontāža
ar iekraušanu transportā un izvešanu izbērtnē
Trotuāra bordakme u b ve iebetonējot

m

400,00

6.3.

Trotuāra seguma ieklāšana:

6.3.1.

ar betona bruģakme iem

1 m²

200,00

6.3.2.

ar lietotiem betona bruģakme iem

1 m²

150,00

7.

Ceļa bordakme u būve iebeton jot

m

100,00

8.

Mehaniz to darbu veikšana

m/st

500,00

Atklāta konkursa “Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā” nolikums

37
9.

Barjera uzst d šana

10.

Ielu ar grants segumu atputekļošana (laistot ar
ūdeni)

1 tm

50,00

1 pārg. km

100,00
Summa bez PVN
PVN
Summa ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
2. daļa: Ludzas pils tas tranz ta T lavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarum , kas ir iekļauts
valsts reģion l autoceļa P49 maršrut , ikdienas uztur šana
Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

Autoceļu att r šana no irdena sniega

pārg. km

273,00

km
br.joslas
km
br.joslas

100,00

3.

Sl denam bas samazināšana ar smilts sāls mais jumu,
izkaisot 0.5 m3 uz braukšanas joslu
Sl denam bas samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140
kg uz brauktuves km

4.

Bedr šu aizpild šana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot
pilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm

m2

291,00

m2
m3
m2

146,00
360,00
81,00

8.

Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm
Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm
Bedr šu aizpild šana ar auksto asfaltbetonu vai
melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju,
vidējais biezums 4 cm
Nomaļu mehanizētā profilēšana

1 nom.km

11,00

9.

Nomaļu mehanizētais remonts

m3

30,00

Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Lietus dens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas
skalošana
Lietus dens kanalizācijas skataku un g liju t r šana

gab.

5,00

m

200,00

gab.

10,00

Nr.
p. k.

1.
2.

5.
6.
7.

10.
11.
12.

Izpild mais darbs

Vien bas
cena
(bez PVN)
EUR

55,00

Summa bez PVN
PVN
Summa ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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3.daļa: Ludzas novada Briģu pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana

Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

234,00
5,00

1 km braucamās
joslas

20,00

1m3

20,00

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5
Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

4,00

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

1 ceļa z me
4,00

1m2
5,00
1m2

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

150,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1 m3

15,00

1 pārg. km

220,00

4.3.
4.4.

4.6.1.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

4.6.2.

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men

1 gab

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā

1 gab
1 gab

4.5.
4.6.

4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.

Vien bas
cena,
EUR

1 gab

1m3

5,00

2,00
1,00
1,00
1,00
10,00

1m3
30,00
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Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana

1 pārg. km

5.4.

Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē

1 m3

5.5.

Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

5.3.

1 pārg. km
m/st

8,00
20,00
20,00
20,00
SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
4.daļa: Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ceļu/ ielu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana
Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5
Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

160,00
5,00

1 km braucamās
joslas

20,00

1m3
caurtekas 1 m

20,00
10,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

4,00

1 ceļa z me
4,00

1 m2
10,00
1 m2

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

180,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.3.
4.4.

Vien bas
cena,
EUR

3

1m

5,00
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4.4.3.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.

ar šķembām
Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men

1 m3

15,00

1 pārg. km

270,00

1 gab
1 gab

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti

1 gab
1 gab

1m3

5.4.

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē

5.5.

Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

1 m3

2,00
1,00
1,00
1,00

10,00
30,00

1 pārg. km
1 m3

12,00

1 pārg. km
m/st

20,00
20,00

20,00

SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
5. daļa: Ludzas novada Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
3.
3.1.
3.2.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana
Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5
Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

140,00

1m3
caurtekas 1 m

20,00
10,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
16,00
16,00

1 stabs
1 ceļa z me

4,00

Vien bas
cena,
EUR

5,00
20,00

4,00
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4.
4.1.
4.2.

Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

1m2
5,00
1m2

5,00

4.4.1.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

233,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.4.3.

ar šķembām

4.3.
4.4.

1 m3
3

1m

15,00

1 pārg. km

150,00

4.6.1.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

4.6.2.

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men

1 gab
1 gab
1 gab

5.5.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

4.5.
4.6.

4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5,00

1 gab

1 m3

2,00
1,00
1,00
1,00
5,00

3

1m

30,00
1 pārg. km
1 m3
1 pārg. km
m/st

4,00
20,00
20,00
20,00
SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
6. daļa: Ludzas novada Istras pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Izpild mais darbs
Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

5,00
12,00

1m3

60,00

Vien bas
cena,
EUR

20,00
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2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

16,00
30,00
16,00

1 stabs

8,00

1 ceļa z me

4.2.

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

4.3.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
auksto a/betonu

1 m2 aizpild tas
bedr tes

4.4.
4.4.1.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

328,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.4.3.

ar šķembām

3.2.
4.
4.1.

8,00

1m2
5,00
1m2

1 m3
3

15,00

1 pārg. km

120,00

4.6.1.
4.6.2.

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men

1 gab

4.6.3.
4.6.4.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm

1 gab
1 gab

5.

Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana
Mehaniz to darbu veikšana

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

5,00

1m

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

4.5.
4.6.

5,00

1 gab

1 m3

2,00
2,00
1,00
1,00

15,00

1m3
30,00
1 pārg. km
1 m3
1 pārg. km
m/st

8,00
20,00
20,00
20,00
SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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7. daļa: Ludzas novada Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Izpild mais darbs

Vien bas
nosaukums

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
1 pārg. km
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
1 km braucamās
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu
joslas
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
1 km braucamās
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
joslas
Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana
1m3
Caurteku att r šana no sanesumiem
caurtekas 1 m
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
caurtekas 1 m
pl/c Ø0,4
caurtekas 1 m
pl/c Ø0,5
caurtekas 1 m
Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
1 stabs
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
1 ceļa z me
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3
ar grants smilts mais jumu
1 m3
ar šķembām
1 m3
Grants seguma ielu klātnes planēšana
1 pārg. km
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
1 gab
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
1 gab
nostiprināšana ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
1 gab
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
1 gab
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
1 m3
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
1m3
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
1 pārg. km
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
1 m3
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana
1 pārg. km
m/st
Mehaniz to darbu veikšana

Vien bu
skaits

Vien bas
cena,
EUR

150,00
5,00
25,00
20,00
20,00
8,00
16,00
8,00
8,00
8,00

5,00
5,00
5,00
217,00
25,00
15,00
320,00

2,00
1,00
1,00
1,00
10,00
30,00
24,00
20,00
20,00
20,00
SUMMA bez PVN
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PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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8. daļa: Ludzas novada ukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana

Nr.
p.k.

Izpild mais darbs

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas
1 km braucamās
joslas

130,00

1m3

70,00

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs
1 ceļa z me

5,00

1.3.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu
Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km

2.
2.1.

Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.
3.1.

4.2.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju

4.3.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
auksto a/betonu

4.4.
4.4.1.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

249,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1.
1.1.
1.2.

3.2.
4.
4.1.

4.5.
4.6.
4.6.1.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

Vien bas
cena,
EUR

5,00
20,00

5,00

1m2
15,00
1m2
1 m2 aizpild tas
bedr tes

1 m3
3

25,00
12,00

1m

15,00

1 pārg. km

140,00

1 gab

2,00
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Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men

1 gab
1 gab
1 gab

5.5.

Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1 m3

3,00
2,00
1,00
10,00

3

1m

30,00
1 pārg. km
1 m3

10,00

1 pārg. km
m/st

20,00
20,00

20,00

SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
9. daļa: Ludzas novada Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

170,00

1.2.

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu

1.3.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km

1 km braucamās
joslas

20,00

2.
2.1.

Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

1m3

20,00

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
24,00
8,00

3.
3.1.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana

1 stabs
1 ceļa z me

6,00

Nr.
p.k.
1.
1.1.

3.2.
4.

Izpild mais darbs

Vien bas
cena,
EUR

5,00

6,00
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4.1.
4.2.
4.3.

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
auksto a/betonu

1m2
5,00
1m2
1 m aizpild tas
bedr tes

5,00

2

5,00

4.4.1.

Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3

325,00

4.4.2.

ar grants smilts mais jumu

1 m3

25,00

4.4.3.

ar šķembām

1 m3

30,00

1 pārg. km

120,00

4.4.

4.5.
4.6.
4.6.1.

Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men

5.5.

Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1 gab
1 gab
1 gab
1 gab
1 m3

2,00
1,00
1,00
1,00
30,00

3

1m

30,00
1 pārg. km
1 m3

16,00

1 pārg. km
1 m/st

20,00
20,00

20,00

SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

_________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
10. daļa: Ludzas novada Pure u pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana

Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

Ceļu un ielu uztur šana ziem
Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

110,00

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km

1 km braucamās
joslas

Izpild mais darbs

Vien bas
cena,
EUR

5,00
20,00
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2.
2.1.

Tiltu, caurteku uztur šana
Izskaloto uzbērumu atjaunošana

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

3.

Satiksmes organiz cija
Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

1m3

20,00

caurtekas 1 m

36,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

1 stabs

4,00

Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
1 ceļa z me
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba
Segumu uztur šana
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3
ar grants smilts mais jumu
1 m3
ar šķembām
1 m3
Grants seguma ielu klātnes planēšana
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
nostiprināšana ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
Ielu un ceļu kopšana
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana
Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana
Mehaniz to darbu veikšana

1 pārg. km
1 gab
1 gab
1 gab
1 gab
1 m3

4,00

5,00
5,00
5,00
162,00
25,00
15,00
160,00

2,00
1,00
1,00
1,00
10,00

3

1m

30,00
1 pārg. km
1 m3
1 pārg. km
m/st

8,00
20,00
20,00
20,00
SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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11. daļa: Ludzas novada Rund nu pagasta ielu un ceļu ikdienas uztur šana
Nr.
p.k.

Izpild mais darbs

Vien bas
nosaukums

Vien bu
skaits

140,00

1.

Ceļu un ielu uztur šana ziem

1.1.

Ielu un ceļu att r šana no irdena sniega
Sl dam bas novēršana ar smilti vai izsijām,
izskaisot 0,5 m3 uz braukšanas joslu

1 pārg. km
1 km braucamās
joslas

1.3.

Sl dam bas novēršana ar smilts-sāls mais jumu,
izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km

1 km braucamās
joslas

20,00

2.

Tiltu, caurteku uztur šana

2.1.

Izskaloto uzbērumu atjaunošana

1m3

20,00

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Caurteku att r šana no sanesumiem
Bojātu caurteku posmu nomai a vai izb ve
pl/c Ø0,3
pl/c Ø0,4
pl/c Ø0,5

caurtekas 1 m

20,00

caurtekas 1 m
caurtekas 1 m
caurtekas 1 m

8,00
8,00
8,00

3.

Satiksmes organiz cija

3.1.

Ceļa z mes staba nomai a vai uzstād šana metāla
Ceļa z mes (br dinājuma, aizlieguma,
priekšroc bas u.c.) nomai a vai uzstād šana
(ieskaitot ceļa z mes cenu) uz viena staba

1 stabs
1 ceļa z me

4,00

1.2.

3.2.
4.

Segumu uztur šana

4.6.3.
4.6.4.
5.

Ielu un ceļu kopšana

4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.

5.1.
5.2.
5.3.

5,00

4,00

Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedr šu
malas)
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar asfaltbetonu,
1m2
izmantojot pilno tehnoloģiju
Bedr šu aizpild šana melnās segās ar bitumaku vai
1 m2 aizpild tas
auksto a/betonu
bedr tes
Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:
ar drupināto granti
1 m3
ar grants smilts mais jumu
1 m3
ar šķembām
1 m3
Grants seguma ielu klātnes planēšana
1 pārg. km
Kanalizācijas, densvada, l ku labošana:
Esošās aku l kas pacelšana un nostiprināšana ielas
1 gab
seguma l men
Bojātās aku l kas nomai a ar jaunu un
1 gab
nostiprināšana ielas seguma l men
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1000 mm
1 gab
Dzelzsbetona akas vāka nomai a diam 1500 mm
1 gab

4.1.

Vien bas
cena,
EUR

Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) t r šana un
profila mehanizēta atjaunošana izl dzinot grunti
Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta
t r šana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti
automaš nā
Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana

1 m3

5,00
5,00
5,00
163,00
25,00
15,00
85,00
2,00
1,00
1,00
1,00

10,00

1m3
30,00
1 pārg. km

8,00
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5.5.

Nomaļu grunts uzauguma no emšana, grunti
iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē
Zāles mehanizētā pļaušana

6.

Mehaniz to darbu veikšana

5.4.

1 m3
1 pārg. km
m/st

20,00
20,00
20,00
SUMMA bez PVN
PVN
SUMMA ar PVN

___________________________________________________________
Uz ēmuma vad tāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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7. pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu
ikdienas uzturēšana 2016.gadā” Nr.2015/79
nolikumam

L GUMA PROJEKTS NR. 1
(Atkl ta konkursa 1, 3. – 11. daļ m)
par Ludzas novada <pagasta/pilsētas nosaukums> ielu un ceļu ikdienas uztur šanu 2016.gad
Ludzā

_____. gada ___. ___________

Ludzas novada pašvald ba, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Rai a ielā 16,
Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūt t js, Ludzas novada pašvald bas ________________
<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš r kojas saska ā ar _______________,
no vienas puses, un
_____________< Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. ___________<reģistrācijas
numurs> , juridiskā adrese _______________, tā ___________________ <pilnvarotās personas
amats, vārds, uzvārds> personā, kurš r kojas saska ā ar < pilnvarojošā dokumenta nosaukums> ,
turpmāk šā l guma tekstā saukts Izpild t js, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā
l guma tekstā saukti par L dz jiem,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas r kotā atkl t konkursa „Ludzas pils tas ielu
ikdienas uztur šana 2016. gad ” ID Nr. LNP 2015/79, turpmāk šā l guma tekstā saukts
Iepirkums, ____. daļas rezultātiem un __________________ <Izpildītāja nosaukums> atklātam
konkursam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu l gumu:
1.

L GUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pas t tājs uzdod Izpild tājam, un Izpild tājs ap emas veikt Ludzas novada __________
___________ < pagasta/pilsētas nosaukums> ielu un ceļu ikdienas uztur šanu 2016. gad ,
turpmāk šā L guma tekstā saukti Darbi, saska ā ar Pas t tāja pas t jumu.
1.2. Izpild tājs veic Darbus atbilstoši šā L guma nosac jumiem un saska ā ar Ceļu specifikācijām
2015, ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru
kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu
uz ceļiem”.
1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pas t tāja piepras juma, ievērojot apsekošanas
žurnālā noteiktos izpildes termi us.
2. L DZ JU TIES BAS UN PIEN KUMI
2.1. Izpild tājs ap emas:
2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normat vajos aktos, šajā
l gumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakst tos dokumentos noteiktajos
termi os, apjomā un kvalitātē pēc l gumā paredzētiem izcenojumiem;
2.1.2. ne retāk, ka 1 vienu reizi mēnes izpild tos Darbus nodot Pas t tājam, par ko tiek
sastād ts izpild to Darbu nodošanas – pie emšanas akts, kuru paraksta abas Puses.
Darbu nodošanas – pie emšanas aktā obligāti jānorāda:
- dotā L guma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums;
- Darbu izpildes periods;
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- Darbu nosaukums un poz cijas numurs saska ā ar dotā L guma tāmju poz ciju
nosaukumiem;
- izpild to Darbu daudzums;
- vien bas cena;
- katras izpild to Darbu poz cijas kopējā cena;
- izpild to Darbu kopējā cena bez pievienotās vērt bas nodokļa;
- pievienotās vērt bas nodoklis;
- izpild to Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērt bas nodokli.
2.1.3. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (pal gier cēm un
instrumentiem);
2.1.4. nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rād tāju un satiksmes droš bas rād tāju
atbilst bu autoceļu (ielu) uzturēšanas standartu pras bām (saska ā ar LR
likumdošanu);
2.1.5. l guma izpildes laikā nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot autoceļu
tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pie emšanu un nodošanu kopā ar
Pas t tāja pilnvaroto personu;
2.1.6. pēc Pas t tāja piepras juma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām un
ceļiem, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem;
2.1.7. nekavējoties uzstād t nepieciešamās ceļa z mes ielu posmos, kuros nav iespējams
nodrošināt satiksmes droš bai atbilstošus apstākļus, un uzstād t nepieciešamos
ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksmi vai rada draudus satiksmes droš bai
(izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektr bas un sakaru l niju
stabi, bojāti mehānismi, transporta l dzekļi);
2.1.8. regulāri informēt ceļu un ielu lietotājus par b stamajiem ielu posmiem un braukšanas
apstākļu izmai ām tajos;
2.1.9. pēc nepieciešam bas, bet ne retāk kā reizi mēnes apsekot ielas un ceļus kopā ar
Pas t tāja pilnvaroto personu;
2.1.10. ievērot darba droš bas tehnikas un aizsardz bas, ugunsdroš bas un apkārtējās vides
aizsardz bas noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā;
2.2. Pas t tājs ap emas:
2.2.2. veikt Izpild tāja kvalitat vi izpild to Darbu pie emšanu, kas izpild ti saska ā ar š
L guma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnes . Izpild tos darbus no Izpild tāja
pie em Ludzas novada pašvald bas pilnvarotā persona.
2.2.3. veikt samaksu par kvalitat vi un laikā veiktiem Darbiem šajā l gumā noteiktajos
termi os un kārt bā.
2.3. Izpild tājam ir ties bas:
2.3.1. Sa emt atl dz bu par faktiski izpild tajiem Darbiem.
2.4. Pas t tājam ir ties bas:
2.4.1. nepie emt no Izpild tāja Darbus, kas izpild ti ar atkāpēm no šajā l gumā un LR
normat vajos aktos noteiktām pras bām attiec bā uz pakalpojuma sniegšanu;
2.4.2. kontrolēt L guma izpildes gaitu un piepras t no Izpild tāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju. Kontroli par l guma pras bu ievērošanu un izpildes gaitu
veic Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors un Ludzas novada pašvald bas
Finanšu un grāmatved bas nodaļa;
2.4.3. noz mēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei.
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3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

3. NOR INU K RT BA
Kopējā l gumcena par Darbiem 2016. gadā nepārsniedz _______ EUR (_______) bez PVN,
PVN ______ EUR, kas kopsummā sastāda ________ EUR.
Nepieciešam bas gad jumā Pas t tājs L guma darb bas laikā, bez jebkādām soda sankcijām, ir
ties gs samazināt darbu apjomus, kas noteikti l guma pielikumā Nr. 1 „Tāme”.
Pas t tājs ap emas samaksāt Izpild tājam par pie emtajiem izpild tajiem Darbiem,
pamatojoties uz izpild to darbu vien bas cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc
ikmēneša Darbu nodošanas – pie emšanas akta abpusējas parakst šanas un rēķina
piestād šanas. Rēķinā Izpild tājs obligāti norāda:
- L guma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu;
- Darbu nodošanas – pie emšanas akta numuru.
Samaksa tiek veikta ar pārskait jumu uz Izpild tāja bankas kontu.
Par samaksas dienu tiek uzskat ta diena, kurā Pas t tājs ir veicis pārskait jumu.
4. L GUMSODS UN NEP RVARAMA VARA
L dzēji savstarpēji ir atbild gi par otram L dzējam nodar tajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena L dzēja vai tā darbinieku, kā ar š L dzēja l guma izpildē iesaist to trešo personu
darb bas vai bezdarb bas, tai skaitā rupjas neuzman bas, ļaunā nol kā izdar to darb bu vai
nolaid bas rezultātā.
Par pieļautajām atkāpēm no l guma nosac jumiem (pārkāptiem izpildes termi iem; sk.
L guma 1.3. apakšpunktu), ja Izpild tājs nav ievērojis šajā l gumā un LR normat vajos aktos
noteiktās pras bas attiec bā uz Darbu veikšanu, Izpild tājs maksā Pas t tājam l gumsodu
150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 eurocenti) apmērā par katru atklāto
pārkāpumu gad jumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pas t tāja rakstiskās pretenzijas
sa emšanas, kas kopsummā nevar pārsniegt 10% no L gumcenas.
L guma neizpild šanas, nesavlaic gas izpild šanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās
gad jumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus l dz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
L gumsoda piedz šana un samaksa neatbr vo L dzējus no to saist bu piln gas izpildes.
L dzēji nav atbild gi par šā l guma daļēju vai piln gu neizpildi, ja š neizpilde ir saist ta ar
nepārvaramas varas rad tiem apstākļiem, kurus attiec gā puse nevarēja ne paredzēt, ne
ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbild bu. Tie ir stihiskas nelaimes,
ugunsgrēki, pl di un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā ar jebkura veida militārās
operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas
izmai as un taml dz gi notikumi, kas ietekmē pušu saist bu izpildes iespējam bu.
L dzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba
dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā l guma turpmākā izpilde nav iespējama, L dzēji sastāda
Darba nodošanas – pie emšanas aktu un Izpild tājs diennakts laikā pēc akta sa emšanas,
atstāj darba vietas droš bā un kārt bā, un sa em samaksu par visiem l dz tam kvalitat vi
paveiktajiem darbiem.
5. L GUMA DARB BAS LAIKS

5.1. Šis L gums stājas spēkā ___. gada ____. ______ un ir spēkā l dz 2016.gada 31. decembrim.
5.2. L gumu var papildināt, groz t (iz emot L gumcenas palielināšanu) vai izbeigt, L dzējiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras l guma izmai as vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā
un kļ st par šā l guma neat emamām sastāvdaļām.
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5.3. Nepieciešam bas gad jumā Pas t tājs ir ties gs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiec gi
samazinot L guma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
Izpild tāja piedāvājumā atklātam konkursam.
5.4. Lai nodrošinātu kvalitat vu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešam bas gad jumā
Pas t tājs, vienojoties ar Izpild tāju, ir ties gs main t L guma tāmes poz ciju darbu apjomus,
novirzot l dzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpild tāja piedāvājumā
atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot L guma cenu.
Mainot L guma tāmē paredzētos darbu apjomus, L dzēji paraksta Vienošanos, kas kļ st par š
L guma neat emamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes groz jumu aprēķini, kuros
tiek norād ti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, L guma cenai paliekot nemain gai.
5.5. L guma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta konkursa “Ludzas
novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā” tehniskajās specifikācijās. Attiec bā uz
papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks veikts
jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
5.6. Jebkuras nesaska as, domstarp bas vai str di tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiec gi dokumentētas. Gad jumā, ja L dzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs
vienoties, str ds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normat vo aktu vai saistošo
starptautisko ties bu normu noteiktajā kārt bā tiesā.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Šis L gums ir saistošs Pas t tājam un Izpild tājam, kā ar visām trešajām personām, kas
likum gi pār em vi u ties bas un pienākumus.
6.2. Parakstot L gumu Izpild tājs apliecina, ka ir piln bā iepazinies ar L gumā paredzēto
Pakalpojumu izpildes apjomu, kārt bu, nosac jumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem
dokumentiem, kas attiecas uz L gumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un L gumā paredzētā
L gumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saist tas ar šo pras bu ievērošanu un piln gu
izpildi.
6.3. L gums sastād ts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>)
lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pas t tāja, bet otrs pie
Izpild tāja.
6.4. L guma pielikumi ir šā l guma neat emamas sastāvdaļas.
Pielikums Nr. 1: Tāme
Pasūt t js

7. L DZ JU REKVIZ TI UN PARAKSTI
Izpild t js
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L GUMA PROJEKTS NR. 2
L GUMS Nr. LVC 20__/1.3./____/AC
par pilsētu tranz ta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā
no pašvald bu budžeta l dzekļiem un Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma
Ludzā,

_____. gada _____

Ludzas novada pašvald ba _________________________ personā, kura r kojas saska ā
ar likumu „Par pašvald bām” un Ludzas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pas t tājs,
_____________________<uzņēmuma nosaukums> __________________<amats, Vārds,
Uzvārds> personā, kurš r kojas saska ā ar ________________<dokumenta datums, nosaukums,
numurs>, turpmāk tekstā – Izpild tājs,
valsts akciju sabiedr ba „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2010. gada 15. oktobra
deleģēšanas l gumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedr bu „Latvijas
Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt l gumus par valsts autoceļu uzturēšanu, b vniec bu un
pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu t kla finansējumam paredzētiem l dzekļiem,
valdes priekšsēdētāja Jā a Langes personā, kurš r kojas saska ā ar valdes 2014. gada 2. j lija
lēmumu Nr. 15/1 (protokols Nr. 15., 1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā –
Puses,
saska ā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „L dzfinansēšana pilsētu
tranz ta ielu ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pas t tāja veiktā atklāta konkursa „Ludzas novada
ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/79)
rezultātiem, noslēdz šādu l gumu:
L guma priekšmets
1.

Š l guma priekšmets ir Pas t tāja Ludzas pils tas tranz ta ielu ikdienas uztur šanas darbu
veikšana 2016. gad , turpmāk tekstā – Darbs:
1.1. Tālavijas un Latgales ielas 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa
maršrutos P49 K rsava – Ludza - Ezernieki,) maršrutā no 25,290 km l dz 29,550 km
ikdienas uzturēšana
L gumsl dz ju pušu saist bas

2. Pas t tājs ap emas:
2.1. uzdot Izpild tājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilst bu š l guma 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4. punktu pras bām;
2.2. pie emt Izpild tāja izpild to Darbu saska ā ar aktu par mēnes izpild tajiem Darbiem;
2.3. samaksāt Izpild tājam l guma summu no pašvald bas budžeta l dzekļiem, par faktiski
padar tā Darba izpild šanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saska ā ar vien bas
cenām, kas norād tas l guma 1. pielikumā, un saska ā ar l guma 2., 3. pielikumu.
3. Izpild tājs ap emas:
3.1. izpild t Pas t tāja uzdoto Darbu saska ā ar Darba tāmi (l guma 1. pielikums), Darba
izpildes kalendāro grafiku (l guma 2. pielikums) un Pas t tāja tranz ta ielu ikdienas
uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (l guma 3. pielikums);
3.2. izpild t Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
3.3. izpild t Darbu saska ā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224
„Noteikumi par valsts un pašvald bu autoceļu ikdienas uzturēšanas pras bām un to izpildes
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kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par
darba vietu apr košanu uz ceļiem”;
3.4. nodrošināt š l guma 1. punktā minēto Pas t tāja tranz ta ielu uzturēšanu atbilstoši B
uzturēšanas klases pras bām;
3.5. par izpild tajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša
beigām, iesniegt LVC un Pas t tājam Pas t tāja akceptētu aktu par mēnes izpild to darbu
pie emšanu un attiec gu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norād t šādus maksātāja
rekviz tus:
Maksātājs
Reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
Adrese
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konta Nr.

LR Satiksmes ministrija
90000088687
LV90000088687
Gogoļa iela 3, R ga, LV-1743
Valsts kase
TRELLV22
LV62TREL2170389081000

4. LVC ap emas samaksāt l guma summu no Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma l dzekļiem
Izpild tājam par faktiski padar tā Darba izpild šanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas
saska ā ar Pas t tāja akceptētu aktu par izpild tiem darbiem un vien bas cenām, kas norād tas
l guma 1. pielikumā, un saska ā ar l guma 2., 3. pielikumu.
L gumcena un nor inu k rt ba
5. Saska ā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto l dzekļu izlietošanas kārt ba” 36., 37. punkta
pras bām, l guma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma un pašvald bas
budžeta l dzekļiem.
5.1. l gumcena no Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma ir _______ EUR (____ euro __
centi), PVN ______ EUR (________ euro ___ centi), summa kopā _______ EUR (_____
euro ______ centi);
5.2. l gumcena no pašvald bas budžeta ir ______ EUR (_______ euro ___ centi), PVN
______ EUR (__________ euro __ centi), summa kopā __________ EUR (_______ euro
___ centi);
5.3. kopējā l gumcena ir ___________ EUR (__________ euro ___ centi), PVN __
EUR (______ euro ___ centi), summa kopā ______ EUR (______ euro ___ centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpild to Darbu tiek veikti vienu reizi mēnes .
7. Pas t tājs un LVC maksājumus Izpild tājam veic 30 (tr sdesmit) kalendāro dienu laikā pēc
pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. L guma darb bas laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normat vajos aktos spēkā esošā
pievienotās vērt bas nodokļa likme.
L gumsods un nep rvarama vara
9. Par pieļautajām atkāpēm no š l guma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpild tājs maksā
Pas t tājam l gumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gad jumu
20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pas t tāja pretenzijas sa emšanas dienas.
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10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pas t tāja vainas dēļ, LVC vai Pas t tājs maksā Izpild tājam
l gumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma
summas.
11. LVC vai Pas t tājs nemaksā Izpild tājam l gumsodu, ja š l guma izpildes gaitā pie emti tādi
normat vie akti, kas ietekmē LVC vai Pas t tāja saist bu izpildi un kurus LVC vai Pas t tājs
nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. L gumsoda samaksa neatbr vo Puses no š l guma saist bu izpild šanas.
13. Puses nav atbild gas par š l guma daļēju vai piln gu neizpildi, ja š neizpilde ir saist ta ar
nepārvaramas varas rad tiem apstākļiem, kurus attiec gā Puse nevarēja ne paredzēt, ne
ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara š l guma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
pl di un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā ar jebkura veida militārās operācijas,
ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmai as un
taml dz gi apstākļi, kas ietekmē Pušu saist bu izpildes iespējam bu.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (tr s) darba dienu laikā informēt
pārējās Puses. Ja š l guma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas pie emšanas aktu un Izpild tājs diennakts laikā pēc akta sa emšanas atstāj darba vietas droš bā
un kārt bā, un sa em samaksu par visiem l dz tam kvalitat vi paveiktajiem darbiem.
L guma termi š un l guma izbeigšana
15. L gums stājas spēkā _____. gada ______ un ir sp k l dz 2016. gada 31. decembrim.
16. Pusēm ir ties bas pras t l guma pirmstermi a izbeigšanu ja Puse nepilda š l guma noteikumus
un par iespējamo l guma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski br dinātas 2 (divas) nedēļas
iepriekš un br dinājumā norād tajā termi ā, kas nav sāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām,
Puse nav novērsusi br dinājumā norād tos l gumsaist bu pārkāpumus.
Citi noteikumi
17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā l gumā, tiek risināti saska ā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normat vajiem aktiem.
18. L dz ar š l guma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par
š l guma priekšmetu, ir atz stamas par spēkā neesošām.
19. Visi š l guma groz jumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami l gumam
kā pielikumi un no to parakst šanas dienas kļ st par š l guma neat emamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka str dus un domstarp bas, ja tādas rad sies saist bā ar šo l gumu un š l guma
darb bas laikā, Puses cent sies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā str du
neb s iespējams atrisināt, to nodos izskat šanai tiesā.
21. Šis l gums ir saistošs Pusēm, kā ar to ties bu un saist bu pār ēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm š l guma darb bas laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekviz ti,
par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis l gums sagatavots 3 (tr s) eksemplāros uz ____ lapām <lapu skaits> katrs, tai skaitā 3 (tr s)
pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
L guma pielikumi:
1. pielikums – tāme Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta Tālavijas un Latgales ielu 4,260
km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas
darbiem 2016. gadā;
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2. pielikums – kalendārais grafiks Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta Tālavijas un
Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā,
ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā;
3. pielikums – Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta ielu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas.
Pušu juridisk s adreses un rekviz ti
Pas t tājs:
Ludzas novada pašvald ba, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese – Rai a 16, Ludza, LV-5701,
bankas rekviz ti – _______________ <bankas nosaukums>, kods _________, konta
Nr. _________. Tālrunis 65707400
Izpild tājs:
_________________
<uzņēmuma
nosaukums>,
reģistrācijas
Nr. _________,
adrese
____________, bankas rekviz ti – _______________ <bankas nosaukums>, kods ________, konta
Nr. _________________.
LVC:
Valsts akciju sabiedr ba „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa
iela 3, R ga, LV-1050. Tālrunis 67036442.
Pasūt t js

Izpild t js

LVC
valdes priekšs d t js
J. Lange
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1. pielikums
______.gada ___. _________
l gumam Nr. LVC ____/1.3.____/AC
Pas t tāja l g. reģ. Nr____
T ME
Ludzas pils tas tranz ta T lavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarum , kas ir iekļautas valsts
reģion l autoceļa P49 maršrut , ikdienas uztur šana 2016.gad
Nr
p.
k.
1.
2.

Mērvienība

Darbu
daudzums

pārg.km

273

km br. joslas

100

km br. joslas

55

Bedr šu aizpild šana ar karsto
asfaltbetonu, izmantojot pilno
tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm

m2

291

5.

Sniega novākšana no tilta braucamās
daļas un ietvēm

m2

146

6.

Sniega novākšana no braucamās daļas
un ietvēm
Bedr šu aizpild šana ar auksto
asfaltbetonu vai melnajām šķembām,
izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais
biezums 4 cm
Nomaļu mehanizētā profilēšana
Nomaļu mehanizētais remonts
Esošās aku l kas pacelšana un
nostiprināšana ielas seguma l men
Lietus dens kanalizācijas cauruļvadu
sistēmas skalošana
Lietus dens kanalizācijas skataku un
g liju t r šana

m3

360

m2

81

1 nom. km
m3

11
30

gab.

5

m

200

gab.

10

3.
4.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Darbu
nosaukums

Autoceļu att r šana no irdena sniega
Sl denam bas samazināšana ar smilts
sāls mais jumu, izkaisot 0.5 m3 uz
braukšanas joslu
Sl denam bas samazināšana ar mitro
sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km

Vienības cena
EUR bez PVN

Kopā EUR ar
PVN

Kopā bez PVN
PVN
Kopā ar PVN
Tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN)

Pasūt t js

Izpild t js

_______________

_______________

LVC

_________________
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2. pielikums
____.gada ___.__________
l gumam Nr.LVC ____/1.3.____/AC
Pas t tāja l g. reģ. Nr._______

Kalend rais grafiks
Ludzas pils tas tranz ta T lavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarum , kas ir iekļautas valsts
reģion l autoceļa P49 maršrut , ikdienas uztur šana 2016. gad
tajā skaitā pa ceturkš iem

Izmaksas
Nr.
p.k.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Darbu nosaukums
Autoceļu att r šana no irdena sniega
Sl denam bas samazināšana ar smilts
sāls mais jumu, izkaisot 0.5 m3 uz
braukšanas joslu
Sl denam bas samazināšana ar mitro
sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km
Bedr šu
aizpild šana
ar
karsto
asfaltbetonu,
izmantojot
pilno
tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm
Sniega novākšana no tilta braucamās
daļas un ietvēm
Sniega novākšana no braucamās daļas
un ietvēm
Bedr šu aizpild šana ar auksto
asfaltbetonu vai melnajām šķembām,
izmantojot
nepilno
tehnoloģiju,
vidējais biezums 4 cm
Nomaļu mehanizētā profilēšana
Nomaļu mehanizētais remonts
KOP :

(ar PVN)

EUR

I

II

III

taj skait no Satiksmes ministrijas
l dzfinans jums (ar PVN) EUR:
Pasūt t js

Izpild t js

_______________

_______________

LVC

_________________
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3. pielikums
______. gada ___.__________
l gumam Nr.LVC ______/1.3.____/AC
Pas t tāja l g. reģ. Nr. ________

TEHNISK S SPECIFIK CIJAS
Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta Latgales un Tālavijas ielu 4.26 km kopgarumā, kas iekļautas
reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2016. gadā tiek piemērotas Ceļu
specifikācijas 2015, kas ir apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komitejā 2015. gada 11.
maijā.

Pasūt t js

Izpild t js

_______________

_______________

LVC

_________________
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