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1. VISP R G INFORM CIJA
1.1. Iepirkuma identifik cijas numurs
LNP 2014/15/ERAF
1.2. Pas t t js
Ludzas novada pašvald ba
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
Re istr cijas Nr. 90000017543
T lruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402
e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv
1.3. Iepirkuma priekšmets
1.3.1. Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un laukuma rekonstrukcija”.
1.3.2. CPV kods: 45000000-7.
1.3.3. Iepirkumu l dzfinans Eiropas Re ion l s att st bas fonds, Latvijas valsts un Ludzas
novada pašvald ba.
1.3.4. Iepirkuma priekšmets ir sadal ts daļ s. Iepirkuma priekšmets sast v no 2 daļ m:
1. daļa. Parku ielas rekonstrukcija, Ludz , Ludzas novad
Izpildes termiņš: 1 m nesis
2. daļa. Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojum , Ludz , Ludzas novad .
Horizont l saules pulksteņa izb ve. Izpildes termiņš: 5 m neši.
1.3.5. Iepirkums tiek veikts Eiropas Re ion l s att st bas fonda projekta „Transporta
infrastrukt ras sak rtošana uzņ m jdarb bas veicin šanai un t risma att st bai Ludzas pils t ”
ietvaros.
Darb bas programma 2007.-2013. gadam „Infrastrukt ra un pakalpojumi”
3.6. priorit te „Policentriska att st ba”
3.6.2. pas kums „Komplekss atbalsts novadu pašvald bu izaugsmes sekm šanai”
3.6.2.1. aktivit te „Atbalsts novadu pašvald bu kompleksai att st bai”.
1.3.6. Projekta m r is: veikt Ludzas pils tas ielu un laukuma Stacijas un Raiņa ielu krustojum
rekonstrukciju, lai paaugstin tu novada konkur tsp ju, sekm tu uzņ m jdarb bas att st bas
veicin šanu, uzlabotu satiksmes dal bnieku droš bu, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu
pieejam bu, dz ves vietas pievilc bas un dz ves kvalit tes celšanos.
1.4. Iepirkuma metode
Atkl ts konkurss
1.5. L guma izpildes vieta un termi š:
1.5.1. Iepirkuma l guma izpildes vieta: Ludza, Ludzas novads.
1.5.2. Katras atseviš as iepirkuma priekšmeta daļas izpildes termiņš noteikts iepirkuma
priekšmeta tehniskaj specifik cij .
1.6. Iepirkuma nolikuma sa emšana un inform cijas apmai as k rt ba
1.6.1. Ar atkl ta konkursa „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” nolikumu var iepaz ties Ludzas novada m jas lap : www.ludza.lv.
1.6.2. Kontaktpersonas:
1. Ludzas novada pašvald bas projektu vad t ja – Viola Andruščenko, darba t lr.: 65707131,
fakss 65707402.
2. Ludzas novada pašvald bas juridisk s nodaļas juriskonsulte (Iepirkumu komisijas sekret re)
Jeļena Kigitoviča, t lr. 65707133.
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1.7. Pied v jumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un k rt ba
1.7.1. Pretendenti pied v jumus var iesniegt l dz 2014. gada 12. maij plkst. 10:00 Ludz ,
Raiņa iel 16, LV–5701, Ludzas novada pašvald b , kabinet Nr. 312, pie sekret res iesniedzot
person gi vai pa pastu. Pasta s t jumam j b t nog d tam šaj punkt nor d taj adres l dz
augst k min tajam termiņam.
1.7.2. Pied v jums, kas iesniegts p c Nolikuma 1.7.1.punkt min t termiņa, netiks atv rts un
tiks atdots atpakaļ iesniedz jam.
1.7.3. Saņemot pied v jumu, pas t t js (pašvald bas sekret rs) re istr pretendentu pied v jumu
iesniegšanas sec b . Pretendenta sarakst nor da pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu),
t adresi, e-pasta adresi, t lruņa un faksa numuru, k ar pied v juma iesniegšanas datumu un
laiku. Pas t t js (sekret rs) nodrošina, lai l dz pied v jumu atv ršanai pretendentu saraksts
netiktu izpausts.
1.7.4. Pretendents, iesniedzot pied v jumu, var piepras t apliecin jumu tam, ka pied v jums
saņemts (ar nor di par pied v juma saņemšanas laiku).
1.7.5. Pretendents var atsaukt vai main t savu pied v jumu l dz pied v jumu iesniegšanas
termiņa beig m, ierodoties person gi pied v jumu uzglab šanas viet Ludz , Raiņa iel 16,
312.kab., Ludzas novada pašvald b , pie sekret res. Pied v juma atsaukšanai ir bezierunu
raksturs un t izsl dz pretendentu no t l kas l dzdal bas iepirkuma proced r . Pied v juma
main šanas gad jum par pied v juma iesniegšanas laiku tiks uzskat ts otr pied v juma
iesniegšanas br dis.
1.7.6. Visiem pretendentiem iepirkum tiek piem roti vien di noteikumi.
1.8. Pied v juma der guma termi š
1.8.1. Pretendenta iesniegtais pied v jums ir der gs 120 (viens simts divdesmit) kalend r s
dienas no pied v juma iesniegšanas termiņa.
1.8.2. Ja objekt vu iemeslu d ļ iepirkuma l gumu nevar nosl gt 1.8.1. punkt noteiktaj termiņ ,
pas t t js var rakstiski piepras t pied v juma der guma termiņa pagarin šanu. Ja pretendents
piekr t pagarin t pied v juma der guma termiņu, par to rakstiski paziņo pas t t jam.
1.9. Pied v juma noform šana:
1.9.1. Pied v jums iesniedzams Ludzas novada pašvald b (Ludz , Raiņa iel 16, 312.kab.) l dz
2014. gada 12. maijam plkst. 10:00 aizl m t un aizz mogot aploksn , uz kuras ir j nor da –
Atklāts konkurss „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF . Neatv rt l dz 2014.gada
12. maijam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, re istr cijas numurs un adrese.
1.9.2. Pretendentam j iesniedz 1 (viens) pied v juma ori in ls (ar atz mi „Ori in ls)” un 2
(divas) Pretendenta apliecin ta pied v juma kopija (ar atz mi „Kopija”).
1.9.3. Atlases dokumentus un tehnisko dokument ciju var iesniegt ar cit valod , ja tiem ir
pievienots Pretendenta normat vajos aktos noteiktaj k rt b apliecin ts tulkojums latviešu
valod . Par kait jumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareiz bas d ļ, Pretendents atbild
normat vajos ties bu aktos noteiktaj k rt b . Tulkojuma apliecin jums ietver:
nor di „TULKOJUMS PAREIZS”,
Pretendenta vai t p rst vja parakstu un paraksta atšifr jumu,
apliecin juma vietas nosaukumu un datumu.
1.9.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents t s apliecina. Kopijas
apliecin jums ietver:
- nor di „KOPIJA PAREIZA”,
- Pretendenta vai t p rst vja parakstu un paraksta atšifr jumu,
- apliecin juma vietas nosaukumu un datumu.
1.9.5. Pretendenta pieteikumu dal bai iepirkum , tehnisko pied v jumu, finanšu pied v jumu un
citus pied v juma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un pied v juma daļu
caurauklojumu apliecina Pretendents vai t pilnvarotais p rst vis.
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1.9.6. Pied v jumu (1 ori in ls un 2 kopijas) ievieto vien aizl m t iepakojum , uz kura nor da
Pretendenta nosaukumu un re istr cijas numuru vai personas kodu, atz mi „Pied v jums
iepirkumam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” ID Nr. 2014/15/ERAF.
1.10. Cita inform cija
1.10.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ.
Par jebkuru inform ciju, kas ir konfidenci la, j b t pašai nor dei.
1.10.2. Pretendentam ir piln b j sedz pied v juma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pas t t js un komisija neuzņemas nek das saist bas par š m izmaks m neatkar gi no iepirkuma
rezult ta.
2. INFORM CIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1. Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un laukuma rekonstrukcija”.
2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadal ts daļ s:
1. daļa. Parku ielas rekonstrukcija, Ludz , Ludzas novad
2. daļa. Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojum , Ludz , Ludzas novad .
Horizont l saules pulksteņa izb ve
2.3. Pretendents var iesniegt vienu pied v jumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kop vai
uz atseviš m daļ m .
2.4. Pretendents nevar iesniegt pied v juma variantus.
3.PRAS BAS PRETENDENTIEM
3.1. Nosac jumi pretendenta dal bai iepirkum
3.1.1. Piedal šan s atkl t konkurs ir pretendenta br vas gribas izpausme. Iesniedzot savu
pied v jumu dal bai iepirkum , pretendents vis piln b pieņem un ir gatavs pild t visas
Nolikum ietvert s pras bas un noteikumus.
3.1.2. Pretendents apzin s, ka jebkurš pied v jum iekļautais nosac jums, kas ir pretrun ar
Nolikumu vai neatbilst t noteikumiem, var b t par iemeslu pied v juma noraid šanai.
3.1.3 Saskaņ ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs izslēdz
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.3.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar
filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem
noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
3.1.3.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā,
kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
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b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3.1.3.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par
sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai
naudas sodu samazinājusi;
3.1.3.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai
pretendents tiek likvidēts;
3.1.3.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
3.1.3.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1
panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām,
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
3.1.3.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;
3.1.3.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu
līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā
minētie nosacījumi;
3.1.3.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.
vai 6.punktā minētie nosacījumi.
3.1.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs neizslēdz
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL
39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem,
līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas
2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
3.1.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu
izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā panta septīto daļu par šā panta pirmajā daļā
noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā un slēgtā
konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai
pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.
3.1.6. Lai pārbaudītu, pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 39.¹ panta
pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par
kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta
pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta
noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
1) par 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
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reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā
minēto personu piekrišanu;
2) par 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;
3) par 39. ¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta
pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
3.1.7. Atkarībā no atbilstoši 39. ¹ panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem
pasūtītājs:
1) neizslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja
konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu)
parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai pretendentam, kā arī
39. ¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu
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
termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —
konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts
vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī 39. ¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā
minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas
vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā
pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai
pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
3.1.8. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents
nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmo daļu,
pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts
vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina,
ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma
procedūrā.
3.1.9. 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 pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir
norādītas kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā
gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta septīto daļu.
3.1.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai
pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi,
netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai
pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var
aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie 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 attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas)
valstī.
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Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas.
3.1.11. Pretendentam ir j atbilst sekojoš m pras b m:
3.1.11.1. Pretendents un t nor d tie apakšuzņ m ji ir re istr ti likum noteiktaj k rt b
un likum noteiktajos gad jumos;
3.1.11.2. Pretendents un t nor d tie apakšuzņ m ji ir re istr ti B vkomersantu re istr vai
re istr ti atbilstoši attiec g s valsts normat vo aktu pras b m (ja t da re istr cija ir
nepieciešama, lai veiktu nolikum min tos darbus); ja pretendents un apakšuzņ m ji uz
pied v jumu iesniegšanas br di nav re istr ti B vkomersantu re istr , tad gad jum , ja tam
tiks pieš irtas l guma sl gšanas ties bas, tam b s j re istr jas attiec gaj re istr .
3.1.11.3. Pretendentam ir pieejami sertific ti speci listi iepirkuma priekšmet min to
b vdarbu vad šan un veikšan .
3.1.11.4. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iek rtas un tehniskais apr kojums, kas
nepieciešams l guma izpildei.
3.1.11.5. Pretendentam ir pieredze b vniec b – iepriekš jo 5 (piecu) gada laik no
pied v juma iesniegšanas br ža, ir veicis darbus vismaz 3 (tr s) l dz ga apjoma, rakstura,
summas pils tas ielu rekonstrukcijas darbus. Par l dz gu pieredzi tiks uzskat ti darbi
objektos, kuru v rt ba ir vien da un liel ka par pretendenta pied v to kop jo l gumcenu
bez PVN.
3.1.11.6. Pretendenta nor d tie apakšuzņ m js/-i ar Pretendentu ir parakst juši vienošanos
par apakšuzņ m ja piedal šanos l guma izpild . Vienošanos ir parakst jušas personas,
kuras saskaņ ar LR Uzņ muma Re istru vai l dz gas iest des rvalst s izdot m izziņ m ir
paraksta ties bas.
3.1.12. Uz apakšuzņ m jiem, uz kuru iesp j m pretendents balst s, attiecas Nolikuma 3.1.11.
punkt min tie nosac jumi.
3.1.13. Komisija neizskata pretendenta pied v jumu un izsl dz pretendentu no turpm k s dal bas
jebkur pied v juma izv rt šanas stadij , ja pretendents neatbilst Nolikuma 3.1.3. un 3.1.11.
punktu pras b m vai k ds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilst bu
3.1.3. un 3.1.11. punktu izvirz tajiem pretendenta dal bas nosac jumiem.
3.1.14. Pras bas, kas noteiktas 3. punkt , attiecas ar uz pretendenta piesaist tiem
apakšuzņ m jiem, uz kuru iesp j m Pretendents balst s, lai apliecin tu, ka t kvalifik cija atbilst
iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m.
4. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentam j iesniedz š di atlases dokumenti
4.1.1. Pieteikumu dal bai Iepirkum sagatavo atbilstoši pievienotaj m form m (1. un 2.
pielikumu).
4.1.2. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj pied v jumu parakst jušai personai uzņemties
saist bas pretendenta v rd .
4.1.3. Saskaņ ar Latvijas Republikas B vniec bas likuma 10. pantu izsniegta B vkomersanta
re istr cijas apliec bas kopija vai l dzv rt gas iest des rvalst s izdota l dzv rt gas re istr cijas
apliec bas kopija.
4.1.4. Sertifik tu kopijas:
1. daļai. Normat vo aktu noteiktaj k rt b izsniegta sertifik ta kopija ceļu b vdarbu
vad šan , darba aizsardz bas koordinatora sertifik ta kopija saskaņ ar Tehnisko specifik ciju (3.
pielikums) pras b m.
2. daļai. Normat vo aktu noteiktaj k rt b izsniegta sertifik ta kopija ceļu b vdarbu
vad šan un elektroietaišu un izb ves darbu vad šan ; darba aizsardz bas koordinatora sertifik ta
kopija saskaņ ar Tehnisko specifik ciju (3. pielikums) pras b m.
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Pretendentam līguma izpildei jānodrošina tāds dažādu speciālistu skaits, lai atbilstoši plānotajai
darba organizācijai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi katras iepirkuma daļas tehniskajā
specifikācijā norādītajos termiņos. Pretendents vienu un to pašu speciālistu var piedāvāt
vairākās iepirkuma priekšmeta daļās.
4.1.5. Inform cija par pieredzi l dz ga rakstura (pils tas ielu rekonstrukcija), apjoma, summas
rekonstrukcijas darbu veikšan iepriekš jo 5 (piecu) gadu laik no pied v juma iesniegšanas
br ža (j nor da – objekta nosaukums, l guma summa bez PVN, b vnieka statuss (galvenais
uzņ m js vai apakšuzņ m js), pas t t ja kontaktpersona (v rds uzv rds, amats, tel. Nr.) saskaņ
ar pielikumu (4. pielikums).
4.1.6. Inform cija par pretendenta r c b esošo, b vdarbu veikšanai nepieciešamiem
instrumentiem, tehniku (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), saskaņ ar pielikumu (5.
pielikums).
4.1.7. Ja pretendents pl no piesaist t apakšuzņ m jus, tad j iesniedz sekojošie dokumenti:
4.1.7.1. Inform cija par to, vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaist s vai neiesaist s
apakšuzņ m jus, nor dot apakšuzņ m jus (apakšuzņ m ju apakšuzņ m jus) un tiem
nododamo darbu apjomu, saskaņ ar pielikumu (6. pielikums). J sniedz ziņas par visiem
apakšuzņ m jiem un apakšuzņ m ju apakšuzņ m jiem.
4.1.7.2. Apakšuzņ m ja apliecin jums par dal bu l guma izpild , ja pretendents konkursa
rezult t ieg st l guma izpildes ties bas saskaņ ar pielikumu (7. pielikums).
4.1.7.3. Apakšuzņ m jiem, uz kuru iesp j m pretendents balst sies, j iesniedz atbilstoši
4.1.2. – 4.1.6. punktos min to dokumentu kopijas.
Tehniskais un finanšu pied v jums
4.2.1 Tehniskais pied v jums Pretendentam j sagatavo saskaņ ar Tehnisko specifik ciju
(3.pielikums). Tehniskaj pied v jum j nor da galvenie izmantotie materi li. Ja pl nots
izmantot ekvivalentus materi lus, tad ekvivalentu atbilst bu B vprojekta pras b m j pier da ar
atsauci (nor di) uz materi lu, iek rtu un konstrukciju ražot ju dokument ciju vai kompetentas
instit cijas izsniegtu apliecin jumu par p rbaudes rezult tiem, kuru pievieno tehniskajam
pied v jumam. Tehniskaj pied v jum j ietver apliecin jums par garantijas termiņu, atbilstoši
Nolikuma 3.pielikumam.
4.2.2. Finanšu pied v jums j sagatavo atbilstoši finanšu pied v juma formai (8. pielikums)
un Ministru Kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas
b vnormat vu LBN 501-06 „B vizmaksu noteikšanas k rt ba”.
4.1.3. Finanšu pied v jum cenas j nor da euro (EUR) bez PVN. Atseviš i j nor da
PVN un b vdarbu kop j cena ar PVN (iepirkuma l guma summa). Cen m j b t nor d t m ne
vair k k ar diviem cipariem aiz komata (centi).
4.1.4. Pretendenta finanšu pied v jum j b t paredz tiem visi riski b vdarbu veikšanai,
kas saist ti ar cenu izmaiņ m, minim l s darba algas pieaugumu un citiem neparedz tiem
apst kļiem.
4.1.5. Pretendentam j iesniedz lok l s t mes un t mes kopsavilkumu pap ra un
elektronisk veid MS Excel form ta (CD form t 1 eksempl r ).
4.2.

5.

IEPIRKUMA KOMISIJA, T S DARB BA UN
PIED V JUMU ATV RŠANA

5.1. Iepirkuma pied v jumu atv ršanu, v rt šanu un uzvar t ja noteikšanu veic Pas t t ja
izveidota iepirkuma komisija, turpm k – „komisija”.
5.2. Komisija savu darbu veic saskaņ ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un
šo Nolikumu.
5.3. Komisijas darbu vada t s priekšs d t js, viņa promb tnes laik priekšs d t ja vietnieks.
Komisija ir lemtties ga, ja t s darb piedal s vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu
kopskaita.
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5.4. Pied v jumu izv rt šana un uzvar t ja noteikšana notiek sl gt s s d s. S des gaitu
komisija protokol .
5.5. S kot pied v jumu atv ršanas san ksmi, komisijas priekšs d t js kl tesošajiem paziņo
komisijas sast vu. Atv ršanas san ksme ir atkl ta.
5.6. San ksmes laik komisijas priekšs d t js nolasa pretendentu sarakstu.
5.7. Katrs komisijas loceklis p c pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m, l dz pied v jumu
atv ršanai paraksta apliecin jumu, ka nav t du apst kļu, kuru d ļ var tu uzskat t, ka viņš ir
ieinteres ts konkr ta pretendenta izv l vai darb b vai ka viņš ir saist ti ar tiem Latvijas
Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta izpratn . Ja š ds apliecin jums nav parakst ts
komisijas loceklis nedr kst piedal ties turpm kaj komisijas darb b .
5.8. Pied v jumus atver to iesniegšanas sec b , nosaucot pretendentu, pied v juma
iesniegšanas datumu, laiku un pied v to cenu. P c katra pied v juma atv ršanas visi
kl tesošie komisijas locekļi parakst s uz finanšu pied v juma, parakstot katru finanšu
pied v juma lapu.
5.9. Pied v jumu atv ršanas norisi, k ar visas nosaukt s ziņas komisija ieraksta pied v jumu
atv ršanas san ksmes protokol .
5.10. Kad visi pied v jumi atv rti, pied v jumu atv ršanas san ksme tiek sl gta.
6. PIED V JUMU V RT ŠANAS UN IZV LES KRIT RIJI
6.1. Visp r gie noteikumi
6.1.1. Pied v jumu noform juma p rbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu pied v jumu
atbilst bas p rbaudi un pied v jumu v rt šanu komisija veic sl gt s d .
6.1.2. Pied v jumu v rt šanas laik (pretendentu atlases un Tehnisk pied v juma) katrs
komisijas loceklis aizpilda un paraksta individu lo pied v jumu v rt šanas tabulu, kur
nov rt katru pied v jumu atseviš i atbilstoši pied v jumu v rt šanas krit rijiem.
Komisijas locekļu aizpild t s pied v jumu v rt šanas tabulas komisijas sekret rs apkopo
vien tabul .
6.2. Pied v jumu noform juma p rbaude
6.2.1. Pied v jumu noform juma p rbaudes laik komisija izv rt , vai pied v jums sagatavots
un noform ts atbilstoši atkl ta konkursa nolikum noteiktaj m pras b m.
6.2.2. Ja pied v jums nav noform ts atbilstoši atkl ta konkursa nolikum noteiktaj m pras b m,
komisija ir ties ga pied v jumu noraid t un t l k neizv rt t.
6.3. Pretendentu atlase
6.3.1. Pretendentu atlases laik komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilst bu
paredzam iepirkuma l guma izpildes pras b m, p c iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem p rbaudot pretendenta atbilst bu katrai Nolikum izvirz tajai pras bai.
6.3.2. Ja pretendents neatbilst k dai no nolikum izvirz taj m pras b m, komisija turpm k t
pied v jumu neizskata.
6.4. Tehnisko un finanšu pied v jumu v rt šana
6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaudi, kuras laik
komisija izv rt s Tehnisko pied v jumu atbilst bu Tehniskai specifik cijai. Ja tiks
konstat ts, ka pretendenta Tehniskais pied v jums neatbilst Tehnisk s specifik cijas
pras b m, iepirkumu komisija t l k šo pied v jumu neizskat s.
6.4.2. Komisija v rt un sal dzina cenas tikai to pretendentu finanšu pied v jumiem, kuri nav
noraid ti noform juma p rbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko pied v jumu
atbilst bas p rbaudes laik . V rt šanas laik komisija p rbauda, vai finanšu pied v jum
nav aritm tisku kļ du.
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6.4.3. Ja finanšu pied v jum konstat ta aritm tisk kļ da cenas apr in šan , iepirkumu
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura pied v jum labojumi izdar ti atbilstoši
normat vajos aktos noteiktaj k rt b .
6.4.4. V rt jot pied v jumus, kuros bijušas aritm tisk s kļ das, iepirkumu komisija ņem v r
labot s cenas.
6.5. Pied v juma izv les krit riji
6.5.1. Saskaņ ar Publisko iepirkumu
komisija katr proced ras daļ
viszem ko cenu un kurš piln b
pras b m.
6.5.2. V rt jot pied v jumu, komisija
nodokļa.

likuma 46. panta pirm s daļas 2. punktu, iepirkuma
izv l sies to pretendentu, kura pied v jums ir ar
atbilst vis m atkl t konkursa nolikum noteiktaj m
ņems v r t

kop jo cenu bez pievienot s v rt bas

7. IEPIRKUMA L GUMS
7.1. Iepirkuma l guma nosl gšanas m r is ir noteikt visas tiesisk s, pašuma, finansu un citas
attiec bas, kuras var rasties saist bu izpildes gait .
7.2. Iepirkuma l gums saskaņ ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta 4. daļu tiek nosl gts ar
iepirkuma uzvar t ju ne agr k k n kamaj darba dien p c nogaid šanas termiņa beig m,
ja Iepirkumu uzraudz bas biroj nav iesniegts iesniegums par iepirkuma proced ras
p rk pumiem.
7.3. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienot iepirkuma l guma projekta (9.
pielikums) nosac jumiem, tie j izsaka ne v l k k 10 dienas pirms tam, kad beidzas
pied v jumu iesniegšanas termiņš. P c pied v jumu atv ršanas iebildumi par l guma
projekta nosac jumiem netiek ņemti v r .
7.4. Iesniedzot pied v jumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekr t visiem iepirkuma
l guma nosac jumiem. L gums st jas sp k , kad to parakst jušas abas l gumsl dz ju puses.
7.5. L gumu sl dz uz pretendenta pied v juma pamata un saskaņ ar pied v juma noteikumiem.
Iepirkuma l guma noteikumi nedr kst b t pretrun ar iepirkuma nolikum ietvert
l gumprojekta pamatnoteikumiem.
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES BAS UN PIEN KUMI
8.1. Iepirkuma komisijas ties bas
8.1.1. Piepras t, lai pretendents preciz tu inform ciju par savu pied v jumu, ja tas nepieciešams
pied v jumu noform juma p rbaudei, pretendentu atlasei, k ar pied v jumu v rt šanai un
sal dzin šanai.
8.1.2. Pieaicin t ekspertu jebkur no pied v jumu p rbaudes un nov rt šanas stadij m.
8.1.3. Jebkur no pied v jumu p rbaudes un izv rt šanas stadij m p rtraukt izskat t iepirkumam
iesniegtos pied v jumus, ja tie neatbilst nolikum izvirz taj m pras b m.
8.1.4. Noraid t visus iesniegtos pied v jumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver
visu piepras to pakalpojumu apjomu utt.
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8.1.5. Veikt groz jumus iepirkuma dokumentos likum noteiktaj k rt b .
8.1.6. Ja nepieciešams, pieņemt l mumu par iepirkuma termiņa pagarin šanu.
8.1.7. Pieņemt l mumu sl gt iepirkuma l gumu ar izraudz to pretendentu par visu apjomu.
8.1.8. Ja izraudz tais pretendents atsak s sl gt iepirkuma l gumu, izv l ties n kamo pied v jumu
ar zem ko cenu. Ja ar n kamais izraudz tais pretendents atsak s sl gt iepirkuma l gumu,
pieņemt l mumu izbeigt iepirkumu neizv loties nevienu pied v jumu.
8.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti pied v jumi vai iesniegtie pied v jumi neatbilst nolikuma
pras b m, pieņemt l mumu izbeigt iepirkumu, neizv loties nevienu pied v jumu.
8.1.10. Normat vajos aktos noteiktaj k rt b labot aritm tisk s kļ das pretendentu finanšu
pied v jumos.
8.1.11. Jebkur br d p rtraukt iepirkuma proced ru, ja tam ir objekt vs pamatojums.
8.2. Iepirkuma komisijas pien kumi
8.2.1. Izstr d t un apstiprin t atkl ta konkursa dokumentus pirms iepirkuma proced ras
izziņošanas.
8.2.2. Nodrošin t atkl ta konkursa proced ras norisi un dokument šanu.
8.2.3. Nodrošin t pretendentu br vu konkurenci, k ar vienl dz gu un taisn gu attieksmi pret
tiem.
8.2.4. P c ieinteres to personu piepras juma normat vajos aktos noteiktaj k rt b sniegt
inform ciju par nolikumu. Ja ieinteres tais pieg d t js ir laikus piepras jis papildu
inform ciju par iepirkuma proced ras dokumentos iekļautaj m pras b m attiec b uz
pied v jumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pas t t js to sniedz piecu
dienu laik , bet ne v l k k sešas dienas pirms pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m.
8.2.5. Izdarot groz jumus iepirkuma nolikum , pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot
l mumus, kas skar iepirkuma organiz ciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai
taj iekļaut s pras bas, gad jumos, kad to paredz Latvijas Republikas normat vie akti, tajos
noteiktaj kart b un termiņos inform t (sniedzot paziņojumus, publik cijas, motiv tu
l mumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.) Iepirkuma uzraudz bas biroju,
ieinteres t s personas un pretendentus.
8.2.6. V rt t pretendentus un to iesniegtos pied v jumus saskaņ ar Publisko iepirkumu likumu,
citiem normat vajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvar t ju vai pieņemt l mumu par
atkl ta konkursa izbeigšanu, neizv loties nevienu pied v jumu.
8.2.7. Triju darbdienu laik vienlaikus inform visus pretendentus par pieņemto l mumu
attiec b uz iepirkuma l guma sl gšanu.
9. PRETENDENTA TIES BAS UN PIEN KUMI
9.1. Pretendenta ties bas
9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikum pretendentiem noteiktaj m pras b m, ir ties bas bez
ierobežojumiem piedal ties atkl t konkurs uz vien diem noteikumiem ar p r jiem
pied v jumu iesniegušajiem pretendentiem.
9.1.2. Apvienoties grup ar citiem pretendentiem un iesniegt kop ju pied v jumu.
9.1.3. Pretendentam ir ties bas laic gi pirms pied v jumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot
rakstveida piepras jumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks public ts
Ludzas novada pašvald ba m jaslap : www.ludza) par iepirkuma proced ru.
9.1.4. Pretendentam ir ties bas pie pied v juma iesniegšanas piepras t rakstveida apliecin jumu
par pied v juma saņemšanu, kur ir nor d ts pied v juma saņemšanas datums, laiks,
vieta un pied v juma saņ m js.
9.1.5. Pirms pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m groz t vai atsaukt iesniegto
pied v jumu.
9.1.6. Piedal ties pied v jumu atv ršanas san ksm .
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9.1.7. Saskaņ ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta treš s daļas 1.punktu, iesniegumu
attiec b uz atkl ta konkursa nolikum un paziņojum par l gumu iekļautaj m pras b m
var iesniegt ne v l k k 10 dienas pirms tam, kad beidzas pied v jumu iesniegšanas
termiņš.
Pretendenta pien kumi
Piedaloties iepirkuma proced r , iev rot normat vo aktu pras bas.
Sagatavot pied v jumus atbilstoši nolikum noteiktaj m pras b m.
Sniegt patiesu inform ciju.
Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus inform ciju, kas
nepieciešama pied v jumu noform juma p rbaudei, pretendentu atlasei, pied v jumu
atbilst bas p rbaudei, k ar v rt šanai.
9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saist tas ar pied v juma sagatavošanu un iesniegšanu.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums – Pieteikums dal bai atkl t konkurs .
2. pielikums – Inform cija par pretendentu.
3. pielikums – Tehnisk s specifik cijas.
4. pielikums – Inform cija par pretendenta pieredzi l dz gu darbu veikšan
5. pielikums – Inform cija par pretendenta un apakšuzņ m ju tehnisk m iesp j m
6. pielikums – Inform cija par apakšuzņ m ju(iem) un apakšuzņ m ja apakšuzņ m jiem.
7. pielikums – Apakšuzņ m ja apliecin jums.
8. pielikums – Finanšu pied v jums.
9. pielikums – L guma projekts
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1. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
PIETEIKUMS DAL BAI ATKL T KONKURS
2014. gada ____. ______________

1.

Izskatot Atkl ta konkursa „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas
ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF Nolikumu, pied v jam
veikt b vdarbus saskaņ ar Nolikum min tiem nosac jumiem un m su iesniegto
pied v jumu.

2. Ar šo m s apstiprin m, ka m su pied v jums ir sp k 120 (viens simts divdesmit) dienas no
nolikum noteikt pied v jumu iesniegšanas termi a un var tikt akcept ts jebkur laik
pirms t sp k esam bas termiņa izbeigšan s.
3.

M s pied v jam veikt b vdarbus par ___________ (summa vārdiem) EUR bez PVN, kas
ietver visas izmaksas, lai veiktu b vdarbus atbilstoši tehniskaj m specifik cij m un Latvijas
Republik sp k esošajiem normat viem aktiem.

___________________________________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
z.v.
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2. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
INFORM CIJA PAR PRETENDENTU
Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
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 skait
pils ta, valsts, pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarot persona, kas
b s
ties ga
parakst t
l gumu

___________________________________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
z.v.
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3. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
TEHNISK S SPECIFIK CIJAS
Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
Eiropas Re ion l s att st bas fonda finans t projekta „Transporta infrastrukt ras
sak rtošana uzņ m jdarb bas veicin šanai un t risma att st bai Ludzas pils t ”
(3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) ietvaros Ludzas pils t notiek vair ku ielu un laukuma
rekonstrukcija, kuras laik objektos tika konstat ts, ka ir nepieciešams veikt dažus
rekonstrukcijas darbus, kas nav tikuši paredz ti tehniskaj dokument cij , bet bez kuriem nav
iesp jams izb v t ielas un laukumu atbilstoši Latvijas Republikas b vnormat viem.
1. daļa.
Parku ielas rekonstrukcija, Ludz , Ludzas novad
Objekt „Parku ielas rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ” tika veikta p rbaude ar
statisk s slogošanas pl tnes metodi un „Dynatest” iek rtu Pk.3+80–5+74 L.K.P, un tika
konstat ts, ka attiec g posma brauktuves nestsp ja nevar b t nodrošin ta ar vienu š embas k rtu
saskaņ ar tehnisko projektu, l dz ar to autoruzraudz bas k rt b tika veiktas izmaiņas tehniskaj
projekt , un Parku ielas posm no Pk. 3+80 l dz 5+74 L.K.P. j izmanto tipveida š rsprofils I
tipveida ceļa segas pamatkonstrukcijai. Lai veiktu šos darbus, ir nepieciešami papildus b vdarbu
un b vmateri lu apjomi: miner lmateri lu mais juma 0/45 (N III) pamata izb v brauktuves
daļ . P c veikt uzm r juma konstat ts, ka augst kmin tajai poz cijai papildus vajadz gi 850 m2.
(Par papildus b vdarbu nepieciešam bu tika sast d ts akts un darbu apjomi tika saskaņoti ar
autoruzraudz bas veic ju.)
Parku ielas rekonstrukcijas darbu apjomi
Nr.
p.k

1.

Darba nosaukums

Mērv.

Ceļa segas izb ve
Miner lmateri lu mais juma o/45 (N III) pamata izb ve, m2
h=10cm

Daudzums

850

Stroda ielas rekonstrukcijas darbu apjomi
Stroda ielas posm no Parku ielas l dz Peldu ielai tika veikti KT un sadz ves
kanaliz cijas spiedvada izb ves darbi: atbilstoši tehniskajam projektam tika veikta ielas
asfaltbetona seguma frez šana un tranšejas ierakums l dz 3m dziļumam. P c KT un sadz ves
kanaliz cijas izb ves darbiem smag s tehnikas izmantošanas rezult t tika boj ts atlikušais
asfalta segums. Lai izb v tu atbilstošu asfaltbetona segumu vis augst kmin t Stroda ielas
posma platum , ir nepieciešams veikt papildus darbus. (Par papildus b vdarbu nepieciešam bu
tika sast d ts akts un darbu apjomi tika saskaņoti ar autoruzraudz bas veic ju.)
Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums
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Sagatavošanas darbi
1

Trases uzm r šana un nospraušana

tm

170,00

2

Asfaltbetona seguma nofr z šana, h(vid) = 7cm, ar vec
materi la aizvešanu uz pas t t ja nor d tu atb rtni (apt. 5
km no Objekta)

m2

850,00

m3

600,00

3

Gultnes izstr de brauktuves izb ves zon , materi lu
transport jot uz pas t t ja nor d tu atb rtni (apt. 5 km no
Objekta)

4

Esoš s grunts profil šana un sabl v šana

m2

935,00

5

Miner lmateri lu mais juma 0/45 (N III) pamata izb ve,
h = 15 cm

m2

935,00

6

Miner lmateri lu mais juma 0/45 (N III) pamata izb ve,
h = 10 cm

m2

885,00

7

Karst asfalta AC 16 (S III) surf iekl šana, h = 6 cm

m2

850,00

m3

280,00

Ceļa segas izb ve

Nobrauktuvju izb ve

8

Saliztur g sl ņa izb ve no dren jošas smilts vai citiem
"Ceļu specifik cijas 2012" atļautiem materi liem zem
nobrauktuv m, h = 30 cm

Izpildes termiņš: 1 m nesis no l guma parakst šanas dienas
Pretendenti dr kst pied v t cita ražot ja ekvivalentus materi lus
2. daļa
Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Rai a ielas krustojum , Ludz , Ludzas novad .
Horizont l saules pulkste a izb ve
Projekta „Transporta infrastrukt ras sak rtošana uzņ m jdarb bas veicin šanai un
t risma att st bai Ludzas pils t ” ietvaros notiek Laukuma Raiņa un Stacijas ielas krustojum
rekonstrukcija, kuras rezult t tika paredz ts laukum izb v t saules pulksteni. Rekonstrukcijas
tehniskaj projekt tika iekļauti visp r jie saules pulksteņa izb ves apjomi, bet funkcion još
saules pulksteņa izb vei bija nepieciešams izstr d t dizaina projektu ar prec ziem datiem un
b vdarbu daudzumiem, kas nebija iekļauti Laukuma rekonstrukcijas b vdarbu apjomos.
N.p.k.

Darba nosaukums

1.

Sagatavošanas darbi

1.1.

Mobiliz cija

Mērv.

Daudz.

apj

1

1.2.
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Objekta uzm r šana un nospraušana

2.

Pamati Saules pulkste a konstrukcijai

2.1.

apj

1

B vbedres rakšana pamatiem ar grunts transport šanu
uz atb rtni (apt. 5 km att lum no objekta)

m3

60

2.2.

Bliet t s smilts pamatnes izb ve pamatiem 100mm
biez.

m3

9

2.3.

Bliet to š embu pamatnes izb ve pamatiem 200mm
biez.

m3

20

2.4.

Monol to betona pl tņu izm ru nospraušana

kpl

1

2.5.

Veidņu noma, mont ža, demont ža pl tn m P1

m2

14

2.6.

Pl tnes hidroizol cijas PE pl ves t=0,5mm ieb ve

m2

90

2.7.

Stiegrojuma d10Bst500S un d8Bst500S ievietošana
pl tn m P-1

t

0,84

2.8.

Betona C25/30 F100W4 iestr de pl tn m P1

m3

14

2.9.

Ieliekamo detaļu D3; D4 ievietošana betona pl tn s
P-1

t

0,03

2.10.

Temperat ras šuves ieb ve ar ekstrud to polistirolu
30mm biez.

m

25,2

2.11.

Veidņu noma, mont ža, demont ža pl tnei P2

m2

12

2.12.

Stiegrojuma d10Bst500S un d8Bst500S ievietošana
pl tn m P-2

t

0,2

2.13.

Betona C25/30 F100W4 iestr de pl tnei P2

m3

6,6

2.14.

Ieliekamo detaļu D1; D2 ievietošana betona pl tn s
P-2

t

0,11

2.15.

M20 ar stipr. klasi 5.8 HILTI HVU+HAS
enkurstiegru ievietošana

gb

12

2.16.

Ieliekam s detaļas D1 iebeton šana ar
smalkgraudaino betonu C25/30 F100 W4

m3

0,1

2.17.

Mont žas elementi ieliekam s detaļas D-1
stiprin šanai

kg

8,4

2.18.

Met la konstrukciju antikorozijas kr sojums

m2

1,8

2.19.

Met la konstrukciju kr sošana ar pusmat tu alk da

m2

1,8

kr su
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3.

Gran ta seguma mont žas darbi un materi li

3.1.

Betona pamatnes sagatavošana. Pamatnes t r šana.
eometrisku apr inu vietu iez m šana, grafisk
z m juma uznešana (sk. LD-3/20)

m2

78

3.2.

Pa perimetru uzst d t laukuma bru a demont ža.
Atjaunošana ar piez šanu (sk. LD-2/19)

m

34,9

3.3.

Gran ta apmales R5 uzst d šana uz esoš s nobliet t s
š embu k rtas (sk. LD-2/19)

gb

41

3.4.

Gran ta bloku un gran ta pl kšņu pamata
piebeton šana (0,68m3). Veidņu mont ža, demont ža
(sk. LD-2/19)

m2

15,63

3.5.

Gran ta bru a 10x10x5/6 (t. pel ks) uzst d šana pa
gran ta apmales r jo un iekš jo perimetru apļa rakst
uz smilts-cementa mais juma (sk. LD-2/19)

m2

16,96

3.6.

Gran ta bru a 10x10x5/6 (br ns) uzst d šana zem
Saukļa bloka uz smilts-cementa mais juma (sk. LD2/19)

m2

22,64

3.7.

Gran ta bru a 10x10x5/6 pie Saukļa bloka
piez šana (pieskald šana) (sk. LD-2/19)

m

5,02

3.8.

Gran ta bru a 10x10x5/6 (dzeltens) uzst d šana zem
Ciparu bloka (sk. projekta LD-2/19)

m2

32,1

3.9.

Gran ta bru a 10x10x5/6 pie Ciparu un V jarozes
bloka piez šana (sk. LD-2/19)

m

58,11

3.10.

Gran ta bru a 5x5x5/6 uzst d šana uz l mes pie l des
(sk. LD-2/19)

m2

5,29

3.11.

Gran ta bloku Sauklis uzst d šana uz l mes

gb

7

3.12.

Gran ta bloku Cipari uzst d šana uz l mes

gb

17

3.13

Gran ta akmeņu seguma t r šana

m2

76,99

3.14

Gran ta akmeņu seguma šuvošana

m2

76,99

3.15

Gran ta akmeņu seguma hidrofobiz cija

m2

76,99

3.16

Gran ta bru is 10x10x5/6 (pel ks)

m2

13,66

3.17

Gran ta bru is 5x5x5/6 (pel ks)

m2

3,3

3.18

Gran ta bru is 10x10x5/6 (br ns)

3.19

20
m2

22,64

Gran ta bru is 10x10x5/6 (dzeltens)

m2

32,1

3.20

Gran ta bru is 5x5x5/6 (br ns)

m2

5,29

3.21

Gran ta apmale

gb

41

3.22

Superelast ga l me bloku piel m šanai Adesilex P9
Expres (vai ekvivalents) 1 iepak. = 25kg

gab.

15

3.23

Topcem pronto 25kg piebeton šanai, plastiski veidots
vilnis (sk. PD-3/45-48) (vai ekvivalents)

gb

106

3.24

Piedeva pie Topcem pronto Planicrate (sk. PD-3/4548) (vai ekvivalents)

gb

4

3.25

Šuvot js Keracolor GG 25kg (sk. PD-3/45-48) (vai
ekvivalents)

gb

6

3.26

Gran ta hidrofobiz cijas l dzeklis Mapacrete Satin
protection (vai ekvivalents) (sk. PD-3/45-48)

kg

14

3.27

Adesilex PGI l me gran ts - bronza piel m šanai -6kg
(vai ekvivalents) (sk. PD-3/45-48)

gb

2

3.28

Cementa-smilšu java (sk. PD-3/45-48)

m3

2,86

3.29

Citi materi li: Komatekss slejas h=8cm, putuplasts
(LED gaismas ermeņu pamatnei, distanceri-10mm)

kpl

1

4.

Gran ta bloki

4.1

Gran ta bloks Sauklis. Pul ts gran ts Tianshan red,
izm rs 700x1100x300 (sk. LD-5/22)

gb

7

4.2

Burtu vietu iedziļin šana, dziļums 0,6cm. Frez t vai
smilšu str kla ar p capstr di (sk. LD-6/23)

gb

7

4.3

Sauklis. Bronzas burtu izgatavošana, biezums 4mm.
Hidroabraz va griešana. (sk. LD-9/26)

t/m

33,26

4.4

Sauklis. SAGAID SIM SAULL KTU LUDZ
iestr d šana saukļa blokos (ar epoks da sve i vai
silikonu). Fr z tais laukums/ burtu vietas (sk. LD6/23)

gb

7

4.5

Gran ta bloks Cipari. Pul ts gran ts Tianshan red,
izm rs 700x690x200 (sk. LD-7/24)

gb

17

4.6

Ciparu vietu iedziļin šana, dziļums 0,6cm. Fr z t vai

gb

17

21
smilšu str kla ar p capstr di (sk. LD-8/25)
4.7

Cipari. Bronzas ciparu izgatavošana, biezums 4mm.
Hidroabraz va griešana. (sk. LD-9/26)

t/m

52,65

4.8

Cipari. Bronzas z mju Vasaras laiks, Ziemas laiks
iestr d šana ciparu blokos (epoks da sve i vai
silikons) (sk. LD-8/25)

gb

17

4.9

Bronza (sakaus jumu preciz t, saskaņot ar autoru)
misk sast va variants: kapars 62,5%, cinks 36%,
alva 0,05%. Loksne 4x600x1500 (sk. LD-9/26)

loksne

4

4.10

Divu komponentu epoks da sve u l me AKEPOX2010. Pat riņš 200g/m2, biezums – 1mm

kg

2

5

Gran ta pl ksne V jaroze

5.1

V jarozes detaļu komplekts (skat. LD-10/27)

kompl

1

5.2

Hidroabraz va dens griešana (V jarozes detaļu
perimetrs; skat. LD-10/27)

t/m

55,67

5.3

Gran ta pl kšņu V jaroze uzst d šana uz l mes (skat.
LD-10/27)

m2

4,54

6.

Gran ta akme i

6.1

Gran ta akmeņi; pieg de un uzst d šana (sk. LD24/41)

gab.

6

6.2

Ornaments uz Gran ta akmeņiem. Ar smilšu str klu
iedziļin ts z m jums (sk. VD-4/17). Ornamentu
saskaņot ar pas t t ju un autoru

m2

1,8

7.

Elektroinstal cija

7.1.

Gaismas ermeņu mont žas vietu ier košana (sk. LD4/21)

gb

26

7.2.

LED gaismas ermeņu 90x100x1000 mont ža (sk.
LD-15/32)

gb

14

7.3.

LED RGB gaismas ermeņu D=24cm mont ža (sk.
LD-16/33)

gb

12

7.4.

LED mazjaudas ietv iestr d jam gaismas l nija.
Lampas izm rs 90x100x1000, augstas kvalit tes
spiediena l juma alum nija korpuss, r d ts, mat ts
stikls (sk. LD-15/32).

gb

14

7.5.

22
LED apaļas formas ietv iestr d jam gaismas
ermenis Lampas D-200 vai D-240 LED: Cree.
Epistar (sk. LD-16/33).

gb

12

7.6.

LED diožu str pas slejas gaismas (kop jais garums 15
metri – 3x5m) (sk. LD-14/31; LD-19/36); mont ža

kpl

3

7.7.

Elektroinstal cijas kabeļu mont ža

kpl

1

8.

Gnomons ar L di (skat. LD-11/28 – LD-14/31)

8.1.

Gnomona ar L di maketa, atbilstoš materi la M1:1
izgatavošana un uzst d šana objekt .

kpl

1

8.2.

Gnomona ar L di izgatavošana. Detaļu mont ža un
uzst d šana objekt

kpl

1

8.3.

Ner s još t rauda vai alum nija leņ is 50x50x5 mm

m

42

8.4.

Ner s još t rauda loksne 4x1500x3000

loksne

1

8.5.

Kapara loksne 2,5-4x600x1500

loksne

11

8.6.

Kapara loksne 1,2x600x1500

loksne

5

8.7.

Kapara kniedes D 8-12mm

kpl

1

8.8.

Hidroabraz va griešana

m

120

Pamatpras bas vis m daļ m
1. Visiem darbos pielietojamam materi lam ir j b t sertific tiem pielietošanai Latvijas
Republikas teritorij un ar Latvijas Republikas sp k esošiem normat vajiem aktiem atbilstošiem
kvalit tes r d t jiem. Pretendents dr kst pied v t b vmateri lus, kas ir atbilstoši sertific ti k d
no Eiropas Savien bas dal bvalst m, kuri atbilst Eiropas Savien bas dal bvalstu nacion lajiem
standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprin jumiem un šiem materi liem nav nepieciešams
ieg t papildus sertifik ciju Latvijas Republikas normat vajos aktos noteiktaj k rt b . Ja
tehniskaj s specifik cij s ir nor des uz specifisku izcelsmi, pašu procesu, z molu, patentu vai
specifisku preču veidu, Pretendents var pied v t ekvivalentu saskaņ ar Publisko iepirkumu
likuma 17.pantu.
2. Organiz t b vgružu izvešanu no objekta teritorijas.
3. Paveikto darbu un materi lu minim lais garantijas termiņš – ne maz k k 3 (tr s) gadi no
objekta pieņemšanas-nodošanas br ža.

23
4. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
INFORM CIJA
PAR PRETENDENTA PIEREDZI L DZ GU DARBU VEIKŠAN
Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

Nr.
p. k.

Objekta
nosaukums
(veikto darbu
īss apraksts)

Līguma
summa,
EUR bez
PVN

Statuss
(galvenais
uzņēmējs vai
apakšuzņēmējs,
veiktais darbu
apjoms %

Objekta
uzsākšanas un
pabeigšanas
laiks
(gads, mēnesis)

Pasūtītājs
(nosaukums),
kontaktpersona, kas
vajadzības gadījumā
var sniegt
atsauksmes (vārds
uzvārds, amats, tel.
nr. faksa nr.)

___________________________________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
Z.v.
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5. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam

INFORM CIJA
PAR PRETENDENTA UN APAKŠUZ M JU TEHNISK S IESP J M
Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
Nr.
p. k.

Tehnikas/iekārtas
nosaukums, marka
tehniskie parametri

Ražotājvalsts,
izgatavošanas
gads

Tehniskais
stāvoklis

Piederība
(īpašumā/jānomā)

INFORM CIJA
PAR PRETENDENTA PIED V TO PERSON LU L GUMA IZPILDEI
Iepirkuma priekšmeta daļa
Iepirkuma priekšmeta 1.
daļa

Iepirkuma priekšmeta 2.
daļa

Speciālists
Ceļu būvdarbu
vadītājs
Darba
aizsardzības
speciālists
Ceļu būvdarbu
vadītājs
Elektroietaišu un
izbūves darbu
vadīšanā
Darba
aizsardzības
koordinators

Vārds uzvārds

Sertifikāta Nr.

___________________________________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
Z.v.
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6. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
INFORM CIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZ MEJU(IEM), UN APAKŠUZ
APAKŠUZ M JIEM

M JA

Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
Nr.
p.
k.

Apakšuzņēmēja,
apakšuzņēmēja
apakšuzņēmēja
nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Veicamo darbu
apjoms no kopējā
apjoma (%)

Apakšuzņēmēja(-u)
paredzēto darbu īss
apraksts

___________________________________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
Z.v.
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7. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
APAKŠUZ

M JA APLIECIN JUMS

Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas
ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese>:
1. Apliecina, ka ir inform ts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpm k – Pretendents) iesniegs pied v jumu Ludzas novada pašvald bas,
re istr cijas numurs 90000017453, Raiņa iel 16, Ludz , Ludzas novads (turpm k –
Pas t t js) r kotam Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
2. Gad jum , ja ar Pretendentu tiks nosl gts iepirkuma l gums, apņemas:
veikt š dus b vdarbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā
norādītajam> un nodot Pretendentam š dus resursus: <īss Pretendentam nododamo
resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Parakstties g personas amata nosaukums, v rds un uzv rds>
<Parakstties g s personas paraksts>
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8. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma identifik cijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam
FINANŠU PIED V JUMS
Atkl tam konkursam „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
T MES KOPSAVILKUMS Nr. 1
1. daļa Parku ielas rekonstrukcija, Ludz , Ludzas novad
Tāmes
Tai skaitā
DarbieNr.p.
izmaksa
Nosaukums
Mehā- tilpība
k.
EUR bez
Alga Materiāli
(c/h)
nismi
PVN
1
Parku ielas ceļa segas izb ve
2
Izpilddokument cija
3
Kop
4
B vorganiz cijas virsizdevumi
5
Peļņa
Darba dev ja soci lais nodoklis
6
(23,59%)
7
Kopsumma
8
PVN 21%
9
Pavisam kop
T MES KOPSAVILKUMS Nr. 2
1. daļa Parku ielas rekonstrukcija, Ludz , Ludzas novad
Tāmes
Tai skaitā
Nr.p.
izmaksa
Nosaukums
Mehāk.
EUR bez
Alga Materiāli
nismi
PVN
1
Stroda ielas ceļa darbi
2
Izpilddokument cija
3
Kop
4
B vorganiz cijas virsizdevumi
5
Peļņa
Darba dev ja soci lais
6
nodoklis(23,59%)
7
Kopsumma
8
PVN 21%
9
Pavisam kop

Darbietilpība
(c/h)

___________________________________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
z.v.
Lok lo t mi sast d t un pievienot Finanšu pied v jumam saskaņ ar Nolikuma
3.pielikuma „Tehnisk s specifik cijas” nor d tajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru
Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas b vnormat vu
LBN 501-06 „B vizmaksu noteikšanas k rt ba”. Pretendentam j iesniedz lok l s t mes un t mes
kopsavilkumu MS Excel form t pap ra un elektronisk veid (CD form t 1 eksempl r ).
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T MES KOPSAVILKUMS
2. daļa. Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Rai a ielas krustojum , Ludz , Ludzas
novad . Horizont l saules pulkste a izb ve

Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nosaukums

Sagatavošanas darbi
Pamati saules pulksteņa
konstrukcijai
Gran ta seguma mont žas darbi
un materi li
Gran ta bloki
Gran ta pl ksne V jaroze
Gran ta akmeņi
Elektroinstal cija
Gnomons ar L di
Izpilddokument cija
Kop
B vorganiz cijas virsizdevumi
Peļņa
Darba dev ja soci lais nodoklis
(23,59%)
Kop
Neparedz tie izdevumi 3%
Kopsumma
PVN 21%
Pavisam kop

Tāmes
izmaksa
EUR bez
PVN

Tai skaitā
Alga

Materiāli

Mehānismi

Darbietilpība
(c/h)

_________________________________
Uzņ muma vad t ja vai pilnvarot s personas paraksts, t atšifr jums
z.v.
Lok lo t mi sast d t un pievienot Finanšu pied v jumam saskaņ ar Nolikuma
3.pielikuma „Tehnisk s specifik cijas” nor d tajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru
Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas b vnormat vu
LBN 501-06 „B vizmaksu noteikšanas k rt ba”. Pretendentam j iesniedz lok l s t mes un t mes
kopsavilkumu MS Excel form t pap ra un elektronisk veid (CD form t 1 eksempl r ).
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9. pielikums
Atkl ta konkursa „Papildus
iepirkums b vdarbiem objekt
„Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” iepirkuma
identifik cijas numurs LNP
2014/15/ERAF nolikumam
Atkl tam konkursam
„Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un laukuma
rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
L GUMA PROJEKTS
Ludz

___. gada _________

Ludzas novada pašvald ba, Re . Nr. 90000017453, juridisk adrese: Raiņa iel 16, Ludz , LV–
5701, turpm k saukts – PAS T T JS, Ludzas novada domes priekšs d t jas Al nas Gendeles
person , kas r kojas saskaņ ar Ludzas novada domes 2013.gada 18. j nija s des l mum
(protokols Nr.14 1.§) apstiprin t jiem saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Ludzas novada
pašvald bas nolikums”, no vienas puses un ____________________________ turpm k sauktsIZPILD T JS ___________________________________ person , kurš darbojas uz
_____________________________ pamata, no otras puses,
abi kop vai katrs atseviš i, turpm k saukti L DZ JI, pamatojoties uz Ludzas novada
pašvald bas atkl t konkursa „Papildus iepirkums b vdarbiem objekt „Ludzas pils tas ielu un
laukuma rekonstrukcija” (identifik cijas Nr. LNP 2014/15/ERAF) (iepirkumu komisijas _____
gada. __________ protokols Nr.______) rezult tiem Eiropas re ion l s att st bas fonda
l dzfinans t projekta „Transporta infrastrukt ras sak rtošana uzņ m jdarb bas veicin šanai un
t risma
att st bai
Ludzas
pils t ”
(projekta
iesnieguma
re istr cijas
Nr.
3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) darb bas programmas 2007.-2013. gadam „Infrastrukt ra un
pakalpojumi” priorit tes „Policentriska att st ba” pas kuma „Komplekss atbalsts novadu
pašvald bu izaugsmes sekm šanai” 3.6.2.1. aktivit tes „Atbalsts novadu pašvald bu kompleksai
att st bai” ietvaros, nosl dza š du l gumu, turpm k – L gums:
1. L gum lietotie termini
1.1. B ves vieta (Objekts) – Darba tieš s izpildes vieta.
1.2. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpild ta saskaņ ar šo L gumu, Tehnisko projektu un
darbu apjomiem.
1.3. Garantijas termiņš – laika posms, kas s kas no nodošanas-pieņemšanas akta parakst šanas un
kur konstat tos defektus Izpild t jam ir pien kums nov rst par saviem l dzekļiem un ar saviem
materi liem Pas t t ja noteiktaj termiņ .
1.4. Apakšuzņ m js – juridiska vai fiziska persona, kas sl dz l gumu ar Izpild t ju par noteiktas
Darba daļas veikšanu.
1.5. Projekta vad t js – Pas t t ja nor kota persona, kura Pas t t ja uzdevum vada L guma
izpildi.
1.6. B vuzraugs – persona(s), kura Pas t t ja v rd veic Darba izpildes b vuzraudz bu un ir
ties gas ties bu aktu vai l guma noteikumu neiev rošanas gad jum aptur t Darba izpildi l dz
tr kumu nov ršanai. B vuzraugs veic b vuzraudz bu saskaņ ar Latvijas b vnormat vu LBN
303-03 „B vuzraudz bas noteikumi”.
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1.7. B vdarbu vad t js – atbilstoši savam konkursa pied v jumam Izpild t ja nor kota persona,
kura Izpild t ja v rd vada Darba izpildi. B vdarbu vad t ja nomaiņa rakstiski j saskaņo ar
Pas t t ju.
2. L guma priekšmets
2.1. Pas t t js pas ta un Izpild t js apņemas veikt ______________________, (turpm k –
Objekts) ERAF projekt „Transporta infrastrukt ras sak rtošana uz m jdarb bas
veicin šanai un t risma att st bai Ludzas pils t ” ietvaros (turpm k – Darbs), L gum
noteiktaj laik .
2.2. Pas t t js uzdod un apņemas apmaks t, un Izpild t js apņemas veikt Darbu izpildi Objekt
saskaņ ar sp k esošajiem b vniec bas normat vajiem aktiem, Pas t t ja apstiprin to T mi
(L guma ___. pielikums), atkl t konkursa (turpm k – atkl tais konkurss) nolikumu, Izpild t ja
pied v jumu piedaloties Konkurs , Darbu izpildes kalend ro un finanšu pl smas grafiku
(L guma __. pielikums un __. pielikums) un tehnisko projektu, k ar nodrošin t Objekta
pieņemšanu ekspluat cij atbilstoši sp k esošajiem normat vajiem aktiem.
2.3. Pas t t js un B vuzņ m js, parakstot L gumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar L guma 2.2.
apakšpunkt min tajiem dokumentiem un tiem nav nek du iebildumu pret šiem dokumentiem.
3. L guma cena
3.1. Par Darba izpildi Pas t t js samaks Izpild t jam l guma cenu t d apjom un termiņos k
tas noteikts šaj l gum .
3.2. L guma cena ir EUR _____ kas sast v no pamatsummas EUR _____, Pas t t ja rezerves
(l guma priekšmeta 2.daļ ) _____ EUR un pievienot s v rt bas nodokļa ____ EUR (21%).
3.3. Pamatsumma ir summa, kur ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas
uz atkl ta konkursa izsludin šanas br di ir zin ms Darba paveikšanai, saskaņ ar Tehnisko
projektu.
3.4. Pas t t ja rezerve (attiecas uz l guma priekšmeta 2.daļu) ir summa, kas var tikt izlietota
neparedz tajiem izdevumiem saskaņ ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 1014 par Latvijas b vnormat vu LBN 501-06 „B vizmaksu noteikšanas
k rt ba”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskat ti t di izdevumi, kuri s kotn ji netika
iekļauti Tehniskaj projekt , bet kuri neparedzamu apst kļu d ļ kļuvuši nepieciešami š l guma
izpildei. Rezerve var tikt izmantota, ja tiek:
- atkl tas t das apakšzemes komunik cijas, kas nav atz m tas topogr fiskajos pl nos,
nepieciešama to aizsardz ba, demont ža vai p rsl gšana;
- atkl ti seni apbed jumi, mun cija vai kult rv sturiskas v rt bas;
- atkl ta inženier eolo ijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iesp jams sasniegt nepieciešamo
nestsp ju un nepieciešama t s papildus pastiprin šana.
Gad jum , ja Izpild t js atkl j, ka ir radusies nepieciešam ba veikt darbus, kas netika paredz ti,
tad viņš nekav joties inform par to Pas t t ju. Par atkl to nepieciešam bu tiks sast d ts akts par
neparedz to apst kļu atkl šanu, kuru paraksta abas Puses un objekta B vuzraugs, k ar
apliecina Projekta vad t js, un pieaicin ti eksperti (ja tie tika piesaist ti).
Neparedz tie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pas t t ju, netiks apmaks ti š L guma
ietvaros.
3.5. Pirms neparedz to izdevumu saskaņošanas ar Pas t t ju, darbiem j b t saskaņotiem ar
Tehnisk projekta autoruzraugu, b vuzraudz b iesaist to b vinženieri, noform jot attiec gos
tehniskos dokumentus.
3.6. Cenas neparedz tajiem darbiem tiks noteiktas sekojoši:
3.6.1. Atbilstoši nol gtaj m vien bas cen m par faktiski padar to Darba apjomu.
3.6.2. Darba daļ m, par kur m samaksa L gum noteikta k gabalsumma, atbilstoši
nol gtajai gabalsummai neatkar gi no faktisk darba apjoma.
3.6.3. S kotn ji L gum neparedz tiem darbiem cenu nosaka Pas t t js, vadoties no l dz ga
rakstura darbu cen m L gum , bet, ja l dz ga rakstura darbu cenas L gum nav, vadoties no
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Izpild t ja iesniegtas cenas kalkul cijas un l dz ga rakstura darbu cen m citos Pas t t ja
l gumos.
3.7. L guma cena par visu Darba apjomu netiks main ta vai indeks ta, pamatojoties uz Izpild t ja
izmaksu pieaugumu.
3.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienot s v rt bas nodokli” 142.pantu, nodokli par
b vniec bas pakalpojumiem valsts budžet maks b vniec bas pakalpojuma saņ m js, un L dz ji
vienojas par revers PVN piem rošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžet
iemaks Pas t t js.
4. Maks jumu k rt ba un dokumenti
4.1. Samaksa Izpild t jam par L gum paredz to Darbu izpildi tiek ieskait ta Izpild t ja
nor d taj bankas kont š d apm r un termiņos:
4.1.1. priekšapmaksa (avanss) 10 (desmit) % apm r no L gumcenas tiek izmaks ta 30
(tr sdesmit) kalend ro dienu laik p c Darba uzs kšanas dienas, pamatojoties uz r ina,
kuru Izpild t js piest da Pas t t jam;
4.1.2. ikm neša maks jumi – vienu reizi m nes 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik no
Akta par izpild to darbu pieņemšanu (Forma 2) parakst šanas un r ina saņemšanas
dienas, procentu li atskaitot avansa maks jumu.
4.1.3. gal gais nor ins – 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik p c darbu pieņemšanasnodošanas akta parakst šanas un r ina saņemšanas dienas.
4.2. Pas t t js veic ikm neša maks jumu atbilstoši Izpild t ja piest d tajam r inam, kur
nor d ti:
4.2.1. attiec gaj m nes veikto b vdarbu summa;
4.2.2. atskait jumi par izmaks to avansa summu;
4.2.3. kop j summa apmaksai p c atskait jumiem bez pievienot s v rt bas nodokļa;
4.2.4. atsauce uz ERAF l dzfinans to projektu „Transporta infrastrukt ras
sak rtošana uz m jdarb bas veicin šanai un t risma att st bai Ludzas pils t ”.
4.3.5. L guma numurs.
4.3. L gum noteikto maks jumu apmaksa skait s izdar ta ar br di, kad Pas t t js ir veicis
p rskait jumu Izpild t ja nor inu kont .
4.4. Izpild t js 5 (pieci) darba dienu laik p c kalend r m neša beig m iesniedz Projekta
vad t jam aktu par iepriekš j period izpild to Darba daļu (Forma 2) un ikm neša ziņojumu,
kurus 3 (tr s) darba dienu laik p rbauda un paraksta B vuzraugs (vai B vuzraugi). P c
dokument cijas apstiprin šanas Izpild t js iesniedz Formu 2 četros eksempl ros un ikm neša
ziņojumu 2 (divi) eksempl ros. 3 (tr s) darba dienu laik Projekta vad t js saskaņo Formu 2 un
ikm neša ziņojumu un nodod novada pašvald bas izpilddirektoram apstiprin šanai. Ikm neša
ziņojumam j satur preciz ti Darba izpildes un naudas pl smas grafiki, neparedz tu probl mu un
risku apraksts, fotogr fijas un p rskats par veiktaj m kvalit tes p rbaud m. B vuzraugam,
Projekta vad t jam un novada pašvald bas izpilddirektoram ir ties bas nesaskaņot Formu 2 un/vai
ikm neša ziņojumu, ja ir nepieciešami labojumi šajos dokumentos. Šaj gad jum B vuzraugs,
Projekta vad t js vai novada pašvald bas izpilddirektors vai viņa vietnieks dod nor d jumus
Izpild t jam veikt labojumus. Izpild t js 3 (tr s) darba dienu laik veic labojumus.
4.5. P d jo aktu par iepriekš j period izpild to Darba daļu (Forma 2) Izpild t js iesniedz
Projekta vad t jam 7 (septiņu) darba dienu laik p c Darba nodošanai – pieņemšanai
nepieciešamo Darba kvalit tes p rbaužu rezult tu saņemšanas. 3 (tr s) darba dienu laik aktu
p rbauda un paraksta B vuzraugs vai B vuzraugi. Ja ir nepieciešams, 3 (tr s) darba dienu laik
Izpild t js veic labojumus Form 2. P c akta apstiprin šanas Izpild t js iesniedz p d jo aktu 4
(četri) eksempl ros Projekta vad t jam, kurus viņš nodod novada pašvald bas izpilddirektoram
apstiprin šanai.
4.6. Ja iepriekš jos aktos par izpild to Darba daļu tiek atkl tas neprecizit tes, t s j labo n kamaj
akt par izpild to Darba daļu.
5. Darba izpildes termini
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5.1. Izpild t jam j uzs k Darba veikšana b ves viet ne v l k k desmit darba dienu laika no
l guma parakst šanas dienas.
5.2. Izpild t jam j pabeidz Darbs b ves viet _____________ laik no darbu uzs kšanas dienas.
5.3. L gum noteiktie Darbi uzskat mi par piln b pabeigtiem ar dienu, kad L guma 2.1.punkt
noteiktais Objekts ir nodots Pas t t jam.
5.4. Darba kvalit tes un materi lu garantijas termiņš ir 3 (tr s) gadi, un tas s kas no Darba
nodošanas-pieņemšanas akta parakst šanas datuma. Šaj termiņ konstat tos defektus Izpild t js
nov rš par saviem l dzekļiem Pas t t ja noteikt laik . Ja Izpild t js nenov rš Defektus
Pas t t ja noteiktaj laik vai atsak s tos nov rst, Pas t t js var nol gt citu personu Defektu
nov ršanai, un Izpild t jam j sedz Defektu nov ršanas izmaksas. Par l mumu veikt defektu
nov ršanu Pas t t jam j inform Izpild t ju 5 (pieci) dienas iepriekš.
5.5. B vdarbu izpildes gait , p c nepieciešam bas saskaņojot ar Izpild t ju, Pas t t js ir ties gs
groz t b vdarbu grafiku un naudas pl smas grafiku.
6. Darba vad bas apspriedes
6.1. Izpild t js r ko Darba vad bas apspriedes (telpas un apr kojumu nodrošina Pas t t js), kur s
piedal s Projekta vad t js, B vuzraugs, k ar citas ieinteres t s vai atbild g s personas, ja tas ir
nepieciešams.
6.2. Darba vad bas apspriedes sasaucamas p c vajadz bas, bet ne ret k k vienu reizi 2 (div s)
ned ļ s Darba izpildes laik . Pirmo Darba vad bas apspriedi Izpild t js sasauc ne v l k k 3 (tr s)
darba dienas pirms Darba uzs kšanas.
7. Izpild t ja pien kumi un ties bas
7.1. Izpild t js apņemas veikt b vdarbus š l guma 5.2. punkt nor d taj termiņ .
7.2. Izpild t js apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokument cijai un iev rojot Pas t t ja
nor d jumus, sp k esošos b vnormat vus, b vniec bas un citu ties bu aktu pras bas. B vdarbi
tiek izpild ti prec zi un profesion l l men .
7.3. Izpild t js veic b vdarbus saviem sp kiem, k ar uz savu risku var uztic t darbus trešajai
personai k Izpild t jam atbilstoši Izpild t ja iesniegtajam pied v jumam, kas ir š l guma
sast vdaļa. Ja Izpild t js v las izv l ties citus apakšuzņ m jus, tad apakšuzņ m ju nomaiņai
j iev ro š l guma 9. nodaļas pras bas.
7.4. Izpild t js apņemas darbu veikšan izmantot tikai sertific tus b vizstr d jumus. T du
b vizstr d jumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifik ts, ir pieļaujama tikai t d
veid un gad jumos, kad tas nav pretrun ar Latvijas Republikas normat vajiem aktiem.
7.5. P c Pas t t ja piepras juma, Izpild t jam ir j uzr da darbos izmantojamo b vizstr d jumu
sertifik ti un citi to kvalit ti apliecinošie dokumenti.
7.6. Izpild t js veic visu nepieciešamo b vizstr d jumu pieg di un komplekt šanu, k ar
nodrošina pareizu un kvalitat vu b vizstr d jumu glab šanu un izmantošanu b vniec bas
proces .
7.7. Ieg d tie materi li tiek glab ti Izpild t ja noliktav s, par ko Izpild t js uzņemas materi lo
atbild bu.
7.8. Izpild t js nodrošina nepieciešamo b vizstr d jumu pareizu un kvalitat vu izmantošanu
darbu proces .
7.9. Izpild t jam j nodrošina, lai darbus pild tu konkursa pied v jum nor d tais b vdarbu
vad t js. B vdarbu vad t ja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pas t t ja piekrišanu, Izpild t jam
nodrošinot l dzv rt gas kvalifik cijas person lu.
7.10. Izpild t jam j nodrošina b vlaukuma norobežošana, br din juma z mju izlikšana un darba
droš bas nodrošin šana b vdarbu laik un citu normat vajos aktos noteikto pras bu iev rošana
(t.sk., transporta kust bas ierobežošana u.c.).
7.11. Izpild t jam j nodrošina piesl gšan s nepieciešam m inženierkomunik cij m par saviem
l dzekļiem.
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7.12. Izpild t jam j veic darbi taup gi un racion li, izmantojot b vizstr d jumus un b vniec bai
atv l tos resursus. Izpild t js ir atbild gs par visu nepieciešamo b vdarbu sagatavošanas darbu
veikšanu.
7.13. Izpild t jam j veic visi nepieciešamie pas kumi, lai nov rstu kait jumu vai jebk du
draudošu kait jumu, k ds var tu rasties trešajai personai darbu izpildes rezult t .
7.14. Izpild t jam ir pien kums ties bu aktos noteiktaj k rt b izstr d t un k rtot darbu
veikšanas dokument ciju vis darbu veikšanas laik .
7.15. Izpild t jam ir pien kums p c Pas t t ja piepras juma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai
inform ciju par jaut jumiem saist tiem ar b vdarbiem. Atskaite tiek iesniegta Pas t t jam 3 (tr s)
darba dienu laik , ja Pas t t js nav noteicis ilg ku atskaites vai inform cijas iesniegšanas
termiņu.
7.16. Izpild t ja pien kumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saist bu izpilde attiec b uz
valsts un pašvald bu iest d m.
7.17. Izpild t jam j nodrošina k rt ba un t r ba b vniec bas darba teritorij vis b vdarbu
izpildes laik .
7.18. Izpild t js l guma izpildes laik ir atbild gs par nodar tajiem boj jumiem Pas t t ja
pašumiem un apņemas netrauc t inženierkomunik ciju darb bu.
7.19. Ja š l guma garantijas laik ir radušies defekti Izpild t ja vainas d ļ, Izpild t js tos nov rš
Pas t t ja nor d taj termiņ par saviem l dzekļiem.
7.20. Izpild t js nodrošina Projekta vad t jam, b vuzraugam un autoruzraudz bas veic jam br vu
pieeju Objektam un cit m viet m, kur notiek b vdarbi. B vuzraugam ir ties bas izmantot
Izpild t ja instrumentus, p rbaudes ier ces, kas pieejamas Objekt , k ar saņemt nepieciešamo
pal dz bu savu pien kumu pild šanai.
7.21. Izpild t js 5 (pieci) darba dienu laik paziņo Pas t t jam par objekt viem apst kļiem, kas
radušies neatkar gi no Izpild t ja un kav darbu pabeigšanu noteiktaj termiņ , un saskaņo ar
Pas t t ju t l ko r c bu.
7.22. Gad jum , ja Izpild t js konstat kļ das vai neprecizit tes tehniskaj projekt vai cit ar
darbiem saist taj dokument cij , vai ja Izpild t js atkl j neparedz tus apst kļus, kas var kav t
izpild t ar šo L gumu uzņemt s saist bas vai ietekm t b ves droš bu vai kvalit ti, Izpild t jam ir
pien kums nekav joties rakstiski paziņot par to Pas t t jam. Izpild t js turpina pild t L gumu
t d m r , cik tas neietekm b ves vai person la droš bu, ja vien Pas t t js nav rakstiski
piepras jis aptur t darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi aptur ta, t tiek ats kta p c tam, kad
L dz ji ir vienojušies par groz jumiem izpild mo darbu apjomos un b tiskajos noteikumos vai
kad Pas t t js ir devis r kojumu turpin t darbus saskaņ ar L gum noteiktajiem darbu apjomiem.
7.23. Izpild t jam ir ties bas saņemt samaksu par Darbu izpildi L gum noteiktaj k rt b un
apjom .
7.24. Izpild t jam ir ties bas saņemt no Pas t t ja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja
tie ir Pas t t ja r c b .
8. Pas t t ja pien kumi un ties bas
8.1. Pas t t jam j saskaņo b vdarbu veikšana normat vajos aktos noteiktaj k rt b .
8.2. Pas t t js par saviem l dzekļiem nol gst b vuzraugu, kurš kontrol b vdarbu izpildi un
pielietojamo b vizstr d jumu kvalit ti.
8.3. Pas t t js par saviem l dzekļiem nodrošina tehnisk projekta autoruzraudz bu.
8.4. Pas t t js apņemas p c b vdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpild t ja darbu un samaks t par
izpild tajiem b vdarbiem šaj l gum noteiktaj k rt b un apm r .
8.5. Pas t t js neatbild par Izpild t ja tehniku, materi liem u.c., kas atrodas Objekt .
8.6. Pas t t js ir ties gs p c saviem ieskatiem veikt darbu izpildes p rbaudes. Pas t t ja veikt
l guma izpildes kontrole vai Izpild t ja izpild to darbu p rbaude nevar b t par pamatu l gum vai
ar likumu noteikt s Izpild t ja atbild bas par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazin šanai.
8.7. Pas t t jam ir ties bas aptur t darbus, ja Izpild t js vai t person ls neiev ro attiec g
Objekta iekš j s k rt bas noteikumus, uz darbiem attiecin mos normat vos aktus vai šo L gumu
un Izpild t js nav nov rsis tr kumus 14 kalend ro dienu termiņ . Darbus Izpild t js ir ties gs
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ats kt, saskaņojot ar Pas t t ju, p c konstat t p rk puma nov ršanas. Izpild t jam nav ties bu
uz L gum noteikt B vdarbu izpildes termiņa pagarin jumu sakar ar š du darbu aptur šanu.
9. L guma izpild iesaist t person la un apakšuz m ju nomai a
9.1. Iepirkuma proced r izraudz tais pretendents ir ties gs bez saskaņošanas ar Pas t t ju veikt
person la un apakšuzņ m ju nomaiņu, k ar papildu person la un apakšuzņ m ju iesaist šanu
l guma izpild , izņemot 9.2. un 9.4. punktos min tos gad jumus. Izpild t js rakstiski inform
Pas t t ju par person la un/vai apakšuzņ m ja nomaiņu 3 (tr s) darba dienu laik p c nomaiņas.
9.2. Iepirkuma proced r izraudz t pretendenta person lu, kuru tas iesaist jis l guma izpild , par
kuru sniedzis inform ciju Pas t t jam un kura kvalifik cijas atbilst bu izvirz taj m pras b m
Pas t t js ir v rt jis, k ar apakšuzņ m jus, uz kuru iesp j m iepirkuma proced r izraudz tais
pretendents balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu paziņojum par l gumu un
iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, p c l guma nosl gšanas dr kst
nomain t tikai ar Pas t t ja rakstveida piekrišanu, iev rojot 9.3. punkt paredz tos nosac jumus.
9.3. Pas t t js nepiekr t 9.2. punkt min t person la un apakšuzņ m ju nomaiņai, ja past v k ds
no š diem nosac jumiem:
1) Izpild t ja pied v tais person ls vai apakšuzņ m js neatbilst t m paziņojum par l gumu
un iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, kas attiecas uz pieg d t ja
person lu vai apakšuzņ m jiem;
2) tiek nomain ts apakšuzņ m js, uz kura iesp j m iepirkuma proced r izraudz tais
pretendents balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu paziņojum par l gumu
un iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, un pied v tajam
apakšuzņ m jam nav vismaz t da pati kvalifik cija, uz k du iepirkuma proced r
izraudz tais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilst bu iepirkuma proced r
noteiktaj m pras b m;
3) pied v tais apakšuzņ m js atbilst PIL 39.1 panta pirmaj daļ min tajiem pretendentu
izsl gšanas nosac jumiem. P rbaudot apakšuzņ m ja atbilst bu, Pas t t js piem ro ar PIL
39.1 panta treš s, ceturt s, piekt s, dev t s un desmit s daļas noteikumus. PIL 39.1 panta
ceturtaj daļ min tos termiņus skaita no dienas, kad l gums par person la vai
apakšuzņ m ja nomaiņu iesniegts Pas t t jam.
9.4. Iepirkuma proced r izraudz tais pretendents (iepirkuma l guma vai visp r g s vienošan s
puse) dr kst veikt PIL 20. panta otraj daļ min to apakšuzņ m ju nomaiņu, uz ko neattiecas 9.1.
punkta noteikumi, k ar min tajiem krit rijiem atbilstošu apakšuzņ m ju v l ku iesaist šanu
l guma izpild , ja iepirkuma proced r izraudz tais pretendents par to paziņojis Pas t t jam un
saņ mis Pas t t ja rakstveida piekrišanu apakšuzņ m ja nomaiņai vai jauna apakšuzņ m ja
iesaist šanai l guma izpild . Pas t t js piekr t apakšuzņ m ja nomaiņai vai jauna apakšuzņ m ja
iesaist šanai l guma izpild , ja uz pied v to apakšuzņ m ju neattiecas PIL 39.1 panta pirmaj
daļ min tie pretendentu izsl gšanas nosac jumi, ko Pas t t js p rbauda, iev rojot L guma 9.3.
punkta 3. apakšpunkta noteikumus.
9.5. Pas t t js pieņem l mumu atļaut vai atteikt iepirkuma proced r izraudz t pretendenta
person la vai apakšuzņ m ju nomaiņu vai jaunu apakšuzņ m ju iesaist šanu l guma izpild
iesp jami s laik , bet ne v l k k piecu darbdienu laik p c tam, kad saņ mis visu inform ciju
un dokumentus, kas nepieciešami l muma pieņemšanai saskaņ ar š punkta noteikumiem.
10. Kvalit tes kontrole
10.1. Pas t t ja ieceltam B vuzraugam j p rbauda Izpild t ja darbs un j inform Pas t t js par
jebkuru atkl to defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai b vizstr d jumu (iek rtu, konstrukciju,
materi lu) un to kvalit tes neatbilst ba normat vajiem aktiem, Tehniskajam projektam, apjomu
sarakstam, tehnisk m specifik cij m un citiem l guma dokumentiem. Š das p rbaudes nedr kst
ietekm t Izpild t ja pien kumu izpildi. B vuzraugs var dot nor d jumu Izpild t jam mekl t un
atkl t defektus, un p rbaud t jebkuru darbu, kur , p c B vuzrauga ieskatiem, var tu b t defekti.
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10.2. Ja Pas t t js dod nor d jumu Izpild t jam izdar t p rbaudi, lai p rbaud tu, vai k dam no
Izpild t ja veiktajiem b vdarbam ir defekti, un š da p rbaude par da, ka defekti ir, Izpild t jam
j apmaks pati p rbaude un maks jumi par jebk diem izdar tajiem paraugiem. Ja nav atkl ti
nek di defekti, Pas t t jam j apmaks pati p rbaude un maks jumi par jebk diem izdar tajiem
paraugiem.
10.3. Pas t t jam j paziņo Izpild t jam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda
beig m (kas ir 3 (tr s) gadi no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakst šanas dienas).
Defektu garantijas periods ir j pagarina par tik ilgu laiku, kam r defekts tiek nov rsts.
10.4. Katr gad jum , kad Pas t t js izdara pamatotu paziņojumu, Izpild t jam ir j izlabo
paziņojum min tais defekts t d termiņ , k ds nor d ts Pas t t ja paziņojum .
10.5. Ja Izpild t ja nav nov rsis defektu taj termiņ , k ds nor d ts Pas t t ja paziņojum ,
Pas t t js apr in s defekta nov ršanas izmaksas un Izpild t jam b s j sedz š s izmaksas.
11. Objekta pie emšana un nodošana
11.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņ ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 1997.gada 1.apr ļa noteikumiem Nr.112 „Visp r gie b vnoteikumi”.
11.2. Ar defektu likvid ciju saist to darbu nodošana notiek, sast dot par to attiec gu aktu, kuru
paraksta abi L dz ji.
12. Sadarb ba
12.1. Ar Darba veikšanu saist tajos jaut jumos Izpild t js sadarbojas ar Projekta vad t ju.
12.2. Visa veida paziņojumi, r kojumi, apstiprin jumi, apliecin jumi, saskaņojumi un l mumi,
kas paredz ti L gum , j izdod rakstveid latviešu valod .
12.3. Par apst kļiem, kas var ietekm t Darba kvalit ti, termiņus vai l guma cenu, Izpild t jam,
cik savlaic gi vien iesp jams, bet ne v l k k 3 (tr s) darba dienu laik , rakstiski j br dina
Projekta vad t js un j iesniedz ietekmes nov rt jumu.
12.4. Izpild t jam ir j nomaina ikviena b ves viet nodarbin t persona ar l dzv rt gas
kvalifik cijas personu, ja to pieprasa Projekta vad t js un pamato ar k du no š diem iemesliem:
12.4.1. Atk rtotu savu pien kumu nepild šanu vai to nepien c gu izpildi.
12.4.2. Darba izpildei nepieciešamo sp ju tr kumu.
12.4.3. T du darb bu atk rtotu veikšanu, kas kait droš bai, vesel bai vai vides aizsardz bai.
12.5. Pas t t jam j atbild uz Izpild t ja iesniegtajiem dokumentiem cik tri vien iesp jams, bet
ne v l k k 7 (septiņi) darba dienu laik p c dokumentu saņemšanas.
13. Garantijas
13.1. Izpild t js garant visu b vdarbu izpildi atbilstoši Latvij sp k esošo normat vo aktu
pras b m.
13.2. Izpild t js garant :
13.2.1. Defektu nov ršanas garantijas termiņš – 3 (tr s) kalend rie gadi.
13.2.2. Pielietoto b vmateri lu kvalit ti; garantijas termiņš tiks noteikts saskaņ ar materi lu
ražot ju dotaj m garantij m.
13.3. Garantijas laiks tiek r in ts no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakst šanas dienas.
14. Pušu atbild ba par l guma p rk pumiem
14.1. Ja Pas t t js noteiktaj laik neveic maks jumus par Darbu, Izpild t jam ir ties bas pras t
l gumsodu 0,01% apm r no neveikt maks juma (par da) par katru kav juma dienu, bet
kopsumm ne vair k k 10% no l guma cenas, k ar termiņu neiev rošanu saist to zaud jumu
atl dz bu.
14.2. Ja paredz tais Darbs netiek pabeigts noteikt laik , Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu
0,01% apm r no l guma cenas par katru nokav to dienu, k ar ja Izpild t js neiev ro Darba
veikšanas kalend ro grafiku, Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu 0,01% no l guma cenas par
katru kav juma dienu, bet kopsumm ne vair k k 10% no l guma cenas, k ar Pas t t jam ir
ties bas pras t visu ar grafiku vai termiņu neiev rošanu saist to zaud jumu atl dz bu.
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14.3. Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi) apm r un
visu zaud jumu atl dz bu par katru gad jumu par Darba organiz cijas, saskaņ ar satiksmes
organiz cijas un darba vietas apr kojuma sh mas neiev rošanu.
14.4. P rtraucot L guma darb bu p c vienas puses iniciat vas, kas nav saist ta ar otras puses
l gumsaist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, vain g puse maks otrai l gumsodu 10% apm r
no l guma cenas, k ar visus zaud jumus, kuri radušies saist b ar L guma neizpildi.
15. Nep rvarama vara
15.1. L dz ji neatbild par L gum noteikto saist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, ja t
radusies nep rvaramas varas iedarb bas rezult t . Nep rvarama vara ir t di rk rt ji apst kļi,
kurus L dz ji nav var juši paredz t vai nov rst, tai skait dabas katastrofas, ugunsgr ki,
karadarb ba, masu nek rt bas, streiki u.c. apst kļi, kas nav pakļauti pušu sapr t gai kontrolei.
15.2. Par š du apst kļu iest šanos pusei, kura ir cietusi no nep rvaramas varas rad tiem
apst kļiem, ir pien kums nekav joties inform t otru pusi. Ja L guma turpm ka izpilde
nep rvaramas varas iedarb bas rezult t nav iesp jama, L dz ji sagatavo Darba nodošanaspieņemšanas aktu un Izpild t js, cik tri vien iesp jams p c š dokumenta saņemšanas, atst j
Darba vietu droš b un k rt b un saņem samaksu par visu l dz tam kvalitat vi paveikto darbu.
16. L guma groz šana, papildin šana un izbeigšana
16.1. Ir pieļaujami tikai iepirkuma l guma neb tiski groz jumi. B tiskus groz jumus dr kst izdar t
tikai š dos gad jumos:
1) iepirkuma l gums vai visp r g vienošan s skaidri un nep rprotami paredz groz jumu
iesp ju, gad jumus, kad groz jumi ir pieļaujami, groz jumu apjomu un b t bu;
2) saskaņ ar PIL 63.panta nosac jumiem par l guma groz jumiem ir piem rota sarunu
proced ra, iepriekš nepublic jot paziņojumu par l gumu;
3) iepirkuma proced r izraudz to pretendentu (l gumsl dz ju pusi) aizst j ar citu atbilstoši
komercties bu jomas normat vo aktu noteikumiem par komersantu reorganiz ciju un
uzņ muma p reju.
16.2. L dz ji, savstarp ji vienojoties, ir ties gi izdar t izmaiņas L gum . Ikviena L guma izmaiņa
tiek noform ta rakstveid un abu L dz ju parakst ta. Jebkuras izmaiņas vai papildin jumi st jas
sp k p c to abpus jas parakst šanas un kļ st par L guma neatņemamu sast vdaļu.
16.3. Ja L guma izpildes laik ir radušies apst kļi, kas neizb gami aizkav vai var aizkav t
Darbu izpildi, L dz jiem nekav joties rakstiski j paziņo par aizkav šan s faktu, par t iesp jamo
ilgumu un iemesliem. P c š da paziņojuma saņemšanas, ir j nov rt situ cija un, ja
nepieciešams, j pagarina ar l gumu uzņemto saist bu izpildes termiņš. Š d gad jum
pagarin jums ir j akcept abiem L dz jiem, veicot groz jumus L gum .
16.4. Izpild t js nav ties gs veikt patvaļ gu Darbu apjomu vai materi lu, vai izcenojumu maiņu.
16.5. L dz jiem nekav joties j inform vienam otrs, ja konstat , ka:
16.5.1. starp L guma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
16.5.2. L guma dokumentos dotie dati atš iras no re lajiem apst kļiem;
16.5.3. L guma izpildei noz m gi apst kļi ir izmain jušies vai radušies jauni;
16.5.4. notikušas izmaiņas LR sp k esošajos normat vajos aktos.
16.6. Pas t t js ir ties gs vienpus ji izbeigt šo L gumu, paziņojot par to Izpild t jam rakstveid 5
(piecas) kalend r s dienas iepriekš š dos gad jumos:
16.6.1. ja Izpild t js neuzs k Darbus L gum noteiktaj termiņ . L gums tom r netiek
izbeigts, ja Izpild t js min to 5 (piecu) darba dienu laik pier da, ka nav vainojams pie
Darbu neuzs kšanas noteiktaj termiņ .
16.6.2. ja p c Pas t t ja piepras juma neatkar ga b vtehnisk ekspert ze ir konstat jusi, ka
Izpild t js Darbus veic nekvalitat vi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas
b vnormat viem, kas b tiski var tu ietekm t Objekta t l ko ekspluat ciju.
16.6.3. Izpild t js p rk pj k du no š L guma noteikumiem, un š ds p rk pums, p c
Pas t t ja viedokļa, var b tiski ietekm t Izpild t ja sp jas pild t savas saist bas saskaņ ar
šo L gumu un par to nav str du.
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16.6.4. ja Izpild t js p rtrauc Darbu izpildi Objekt uz 5 (pieci) darba dien m vai t izpilde
nenotiek paredz to Darbu apjom , bet esošaj Darbu izpildes programm , un Darbu
izpildes kalend raj grafik š ds Darbu p rtraukums nav paredz ts un šo p rtraukumu nav
apstiprin jis Pas t t js;
16.6.5. Izpild t js tiek atz ts par maks tnesp j gu;
16.6.6. tiek veiktas piespiedu darb bas no trešo personu puses uz sp k st jušos tiesas
spriedumu pamata, k rezult t tiek ap l ta (aprakst ta) Izpild t ja manta, uzlikts liegums
r c bai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustam m mant m un nekustamajam pašumam
valsts publiskajos re istros.
16.7. Izpild t js ir ties gs vienpus ji izbeigt L gumu, paziņojot par to Pas t t jam rakstveid 20
(divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pas t t js ir nokav jis k du L gum noteikto maks jumu
termiņu ilg k k 30 (tr sdesmit) dien m un maks jumu nav veicis ar 10 (desmit) darba dienu
laik p c Izpild t ja rakstveida br din juma saņemšanas, past vot nosac jumam, ka Izpild t js ir
izpild jis visus priekšnoteikumus maks juma saņemšanai. Šaj gad jum Pas t t jam j samaks
Izpild t jam par kvalitat vi paveikto Darbu, k ar Izpild t jam ir ties bas iekas t l gumsodu 5
(pieci) % apm r no kop j s L guma summas.
16.8. Ja Pas t t js izmanto ties bas vienpus ji izbeigt l gumu 16.6.1. un 16.6.4. apakšpunktos
paredz tajos gad jumos, Izpild t js atmaks Pas t t jam saņemto avansa maks jumu, saņemtos
starpmaks jumus, ja t di ir veikti, un l gumsodu saskaņ ar L guma 14.4. apakšpunktu.
16.9. Ja Pas t t js izmanto ties bas vienpus ji izbeigt l gumu, saskaņ ar l guma 16.6.2.-16.6.4.,
L dz ji sast da atseviš u aktu par faktiski izpild to Darbu apjomu un to v rt bu. Pas t t js
pieņem Darbus t d apjom , k d tie ir veikti, atbilst L gumam un ir turpm k izmantojami.
Izpild t js atmaks Pas t t jam saņemto avansa maks jumu, saņemtos starpmaks jumus,
atskaitot no š s summas faktiski izpild to un pieņemto Darbu apjomu un b vlaukum esošo
materi lu v rt bu, k ar samaks l gumsodu saskaņ ar L guma 14.2.apakšpunktu.
16.10. L guma izbeigšanas gad jum Izpild t js nekav joties vai ar noteiktaj datum p rtrauc
Darbus, veic visus pas kumus, lai Objekts un Darbi tiktu atst ti neboj t , droš st vokl un
atbilstoši normat vo aktu pras b m, sakopj Objektu un nodod Pas t t jam uz Darbiem
attiecin mo dokument ciju, nodrošina, lai Izpild t ja person ls un apakšuzņ m ji atst tu
Objektu, k ar veic citas darb bas, par kur m L dz ji ir vienojuš s.
16.11. Ja l guma darb bas laik izveidojas apst kļi, kad nepieciešama l guma darb bas
p rtraukšana – L dz ji par to rakstveid vienojas atseviš i.
16.12. Izpild t ja maiņa tiek uzskat ta par L guma izbeigšanu ar vis m no t izrietošaj m sek m.
16.13. Pas t t js var izbeigt l gumu, ja Izpild t js bankrot vai t darb ba tiek izbeigta vai
p rtraukta.
17. Citi noteikumi
17.1. Visi ar L guma izpildi saist tie str di risin mi p rrunu ceļ , bet ja nav iesp jams pan kt
vienošanos, tad Latvijas Republikas normat vos aktos noteiktaj k rt b ties p c Objekta
atrašan s vietas. Nek di str di, pras bas iesniegšana vai pretpras bas celšana ties , k ar tiesas
procesa norise neatbr vo L dz jus no turpm k s š L guma saist bu izpildes.
17.2. Parakstot šo L gumu, Izpild t js apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokument ciju,
taj skait ar taj ietvertajiem tehniskajiem z m jumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu
apjomiem, pielietotajiem materi liem un vis m pras b m un Izpild t js tiem piekr t.
17.3. Nepieciešam bas gad jum (ja b vdarbu apjomi netika pareizi apr in ti tehniskaj
projekt ) Pas t t js ir ties gs vienpus ji samazin t darbu apjomus, attiec gi samazinot l guma
maks jumu apm ru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpild t ja pied v jum
atkl tam konkursam. Nepieciešam bas gad jum (ja b vdarbu apjomi netika pareizi apr in ti
tehniskaj projekt ) Pas t t js, vienojoties ar Izpild t ju, nep rsniedzot kop jo l guma summu, ir
ties gs viena objekta ietvaros novirz t ieekonom tos l dzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem,
kas ir noteikti Izpild t ja pied v jum atkl tam konkursam) iepriekš paredz tajiem darbu
veidiem, kuru apjoms ir palielin jies, nol k sasniegt projekta m r us. L guma ietvaros tiks
apmaks ti tikai t di darbi, kuri s kotn ji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms
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ir palielin jies l guma izpildes laik . Attiec b uz papildu darbiem, kas s kotn ji iepirkuma
dokument cij nebija paredz ti un kuri nevar b t uzskat ti par neparedz tajiem darbiem,
atbilstoši to l gumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piem rojot LR Publisko iepirkumu likuma
regul jumu. Samazinot vai palielinot L guma t m s paredz tos darbu apjomus, Puses sast da
izmaiņu aktus, kurus paraksta Pas t t ja paraksta ties g persona, Izpild t ja paraksta ties g
persona, B vuzraugs, k ar tos apliecina Projekta vad t js un pieaicin tie speci listi (ja tie tika
pieaicin ti).
17.4. Ja k ds no L guma punktiem un apakšpunktiem neparedz tu apst kļu d ļ tiek atz ts par
sp k neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekm citu L gum piel gto saist bu izpildi,
kuras netiek skartas sakar ar š m izmaiņ m.
17.5. T s L guma attiec bas, kuras nav atrun tas š L guma tekst , tiek regul tas saskaņ ar
Latvijas Republikas normat vajiem aktiem.
17.6. Par L guma izpildei b tisko rekviz tu maiņu, k ar par izmaiņ m pašnieku vai
amatpersonu ar paraksta ties b m sast v , L dz ji inform viens otru 5 (piecu) darba dienu laik .
Ja k ds no L dz jiem neinform otru L dz ju par savu rekviz tu maiņu šaj L gum noteiktaj
termiņ , tas uzņemas atbild bu par visiem zaud jumiem, kas šaj sakar var tu rasties otram
L dz jam.
17.7. L gum min tie pielikumi un ar š L guma izpildi saist tie pielikumi, taj skait izmaiņas
un papildin jumi, kas ir rakstiski noform ti p c to parakst šanas kļ st par š L guma pielikumiem
un ir š L guma neatņemamas sast vdaļas.
17.8. Šis L gums ir saistošs k L dz jiem, t ar to ties bu un pien kumu p rņ m jiem. Nevienam
no L dz jiem nevar no L guma izrietoš s saist bas, ties bas vai pien kumus piln apjom vai
daļ ji nodot vai pieņemt bez otra L dz ja rakstiskas piekrišanas. Ja k ds no L dz jiem kļ st par
bankrota, maks tnesp jas vai citu l dzv rt gu notikumu subjektu, kas ietekm otra L dz ja
intereses, otram L dz jam ir ties bas paziņot par L guma izbeigšanu pirms termiņa un piepras t
tai samaks t pien koš s summas.
17.9. Šis L gums kop ar pielikumiem ietver sev visas L dz ju vienošan s par L guma
priekšmetu un aizst j visas iepriekš j s rakstisk s vai mutisk s vienošan s un p rrunas par tiem.
Š L guma labojumi vai papildin jumi ir sp k , kad tie ir noform ti rakstiski un abi L dz ji tos ir
parakst juši.
17.10. L gums ir nosl gts un st jas sp k ar dienu, kad to ir parakst juši abi L dz ji un t
darb bas termiņš izbeidzas ar L gum noteikto L dz ju saist bu izpildi, ja vien L gums netiek
p rtraukts vai izbeigts saskaņ ar L guma noteikumiem.
17.11. Atbild g
kontaktpersona par l guma izpildi no PAS T T JA puses ir
________________, t lrunis _____________, e-pasts ____________
17.12. Atbild g
kontaktpersona par l guma izpildi no IZPILD T JA puses ir
_____________________, t lrunis _______, e-pasts __________
17.13. L gums sagatavots latviešu valod tr s eksempl ros uz _____________ lap m katrs.
Visiem L guma eksempl riem vien ds juridisks sp ks. Viens L guma eksempl rs tiek nodots
Izpild t jam, divi – Pas t t jam.
17.14. L gumam tiek pievienoti zem k uzskait tie dokumenti, kas ir l guma pielikumi un
neatņemama sast vdaļa:
1. pielikums „B vdarbu t mes”
2. pielikums „B vdarbu izpildes grafiks”
3. pielikums „Naudas pl sma”
18. Pušu rekviz ti un paraksti
PAS T T JS
Ludzas novada pašvald ba
Re . Nr. 90000017453
Juridisk adrese: Raiņa iel 16, Ludza, Ludzas

IZPILD T JS
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novads, LV-5701
Faktisk adrese: Raiņa iel 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Banka:
Konts:
SWIFT kods:
___________________________ A.Gendele
Z.v.

______________________

