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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
MND 2014/33.
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.
Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv
1.3. Kontaktpersona
Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis
Tālruņa numurs: +371 6714977, +371 29236436
Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Ināra Maļinovska.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +37128391714.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: inara.malinovska@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Pretendenti
1.4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „Mārupes
novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonā”, identifikācijas
Nr. MND 2014/33 (turpmāk – Atklāts konkurss).
1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to
kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura
pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības
apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā,
tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.
1.4.3. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.5. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa
1.5.1. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.5.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona,
kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma
izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam
apakšuzņēmējam.
1.5.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā
arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu,
ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa
nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta
nosacījumus.
1.5.4. Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla, kuru tas iesaistījis
līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēja, uz kura
iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1.5.4.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
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noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai
apakšuzņēmējiem;
1.5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz
tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām;
1.5.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas
nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad
lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts
pasūtītājam.
1.5.5. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt
Publisko iepirkumu likuma 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz
ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas noteikumi, kā arī
minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja
iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) par to paziņojis
pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai
jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto
apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3. punkta noteikumus.
1.5.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā
pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
1.6. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana
1.6.1. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju
var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā:
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/.
1.6.2. Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot
līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas
sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas
minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma.
1.7. Papildu informācijas sniegšana
1.7.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski PIL
33.pantā noteiktajā kārtībā. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav
saistoša.
1.7.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot
tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:
inara.malinovska@marupe.lv.
1.7.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.
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1.7.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – no
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst. 9:00 līdz
15.00.
1.7.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30. panta
trešajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta
konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no
pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.6. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja interneta
mājas lapā www.marupe.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.7.7. Ieinteresēto
piegādātāju
pienākums
ir
pastāvīgi
sekot
mājas
lapā
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/ publicētajai
informācijai par Atklātu konkursu.
1.7.8. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā
arī izmaiņas un papildinājumi Iepirkuma noteikumos kļūst saistoši visiem iepirkuma
iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Mārupes novada Domes mājas lapā
www.marupe.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.7.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav
iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniska pieeja interneta mājas lapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/.
1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.8.1. Piedāvājums katrai iepirkuma daļai jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar
zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.8.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis
Atklātam konkursam „Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2014.2016.gada ziemas sezonā”
____ daļai
identifikācijas Nr. MND 2014/33
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei
1.8.3. Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija katrā
iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei
„ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
1.8.4. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti
tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.8.5. Piedāvājuma dokumentiem:
1.8.5.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.8.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.8.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu
vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra
lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar
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pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits.
Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt
lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.8.5.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un
dzēsumiem;
1.8.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.8.6.1. Titullapa ar norādi - Atklātam konkursam „Mārupes novada ielu un
ceļu uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonā” ____ daļai un
pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.8.6.2. aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos
sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā
sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā
sējumā;
1.8.6.3. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas jāparaksta
pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai
personai. (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības
tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai
parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas
(turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir
piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības
tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta
piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
1.8.6.4. izziņa no Uzņēmumu Reģistra, vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par
amatpersonu paraksta tiesībām;
1.8.6.5. pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa 3.2. punkta
prasībām);
1.8.6.6. tehniskais piedāvājums (atbilstoši Atklāta konkursa 3.3 punkta
prasībām);
1.8.6.7. finanšu piedāvājums (atbilstoši Atklāta konkursa 3.3. punkta prasībām).
1.9. Piedāvājuma iesniegšana
1.9.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā iepirkuma
komisijai līdz 2014. gada 30.septembrim plkst. 12:00, adrese: Mārupes novada
Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.
1.9.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka
piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1. punktā minētajam
termiņam.
1.9.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma
1.9.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.10. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana
1.10.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa
nolikuma 1.9.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.10.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa
nolikuma 1.8.2. punktā noteiktā informācija un papildus norāde: “PAPILDINĀJUMS”
vai “ATSAUKUMS”.
1.11. Piedāvājumu atvēršana
1.11.1. Piedāvājumu atvēršana notiek 2014. gada 30.septembrim plkst. 12:00, Mārupes
novada Būvvaldes sēžu zālē, 1. stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novadā,
LV-2167;
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1.11.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu.
1.11.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot iepirkuma
komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu.
1.11.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas
sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola
kopiju izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
1.11.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
1.12. Piedāvājuma nodrošinājums
1.12.1. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu katrai iepirkuma daļai iesniedz atsevišķi
(neiešūtu), ievietotu 1.8.1. punktā minētajā iesaiņojumā, bet piedāvājuma
nodrošinājuma kopijai jābūt iešūtai kopējā piedāvājuma paketē.
1.12.2. Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības
izsniegtu neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu katrai iepirkuma daļai uz kuru
piesakās -3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā 1.iepirkuma daļā un
1 600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi) apmērā 2.iepirkuma daļā
(atbilstoši 5. pielikums formai) vai līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai iemaksā
pasūtītāja - Mārupes novada Domes, norēķinu kontā (LV69UNLA0003011130405) ar
atzīmi „Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam „Mārupes novada ielu un
ceļu uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonā”, identifikācijas numurs MND
2014/33”.
1.12.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.12.3.1. 3 (trīs) mēneši skaitot no Nolikuma 1.11.1. punktā noteiktās
piedāvājumu atvēršanas dienas un jebkuram piedāvājuma derīguma
termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis
Pretendents un galvotājs (banka, apdrošināšanas sabiedrība) vai līdz
jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, ko pēc
pasūtītāja lūguma rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;
1.12.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.12.4. Ja nodrošinājums tiek iesniegts kā bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības
polise, tad tam ir jāsatur neatsaucams apsolījums „… apņemas samaksāt Mārupes
novada Domei jebkuru summu, kas nepārsniedz piedāvājuma nodrošinājuma summu,
pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, ar
noteikumu, ka savā pieprasījumā Mārupes novada Dome norāda jebkuru konkursa
nolikuma 1.12.5 punkta apakšpunktos norādīto nosacījumu dēļ” (piemērs
5. pielikums).
1.12.5. Pasūtītājs neatmaksā pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu un/vai
Galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu (PIL 52.panta (7)
daļa), ja iestājas šādi nosacījumi:
1.12.5.1. .Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu;
1.12.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju noteiktajā
termiņā.

7

1.12.6. Pasūtītājs izmaksā pretendentam iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu vai atgriež
piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu 7 (septiņu) darba dienu laikā uz Pretendenta
iesnieguma oriģināla pamata pēc:
1.12.7. Iepirkuma piedāvājumu, par kuru nav iesniegts atbilstošs un pareizi noformēts
piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs neizskatīs.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2014.2016.gada ziemas sezonā (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(2. pielikums).
2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
2.1.2.1. Iepirkuma 1. daļa – Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas
darbi ziemas sezonā atbilstoši ielu sarakstam Tīraines ciemā un
Mārupes ciemā (skat. ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm 2.1.pielikums
un Tehniskā specifikācija 2. pielikums);
2.1.2.2. Iepirkuma 2. daļa – Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas
darbi ziemas sezonā atbilstoši ielu sarakstam Jaunmārupes ciemā un
Skultes ciemā; (skat. ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm 2.2.pielikums
un Tehniskā specifikācija 2. pielikums);
2.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45233141-9 (ceļu uzturēšanas darbi).
2.1.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu katrai iepirkuma daļai.
2.1.5. Piedāvājumu var iesniegt par vienu iepirkuma priekšmeta daļu vai par abām iepirkuma
priekšmeta daļām.
2.1.6. Tiks vērtēta katra iepirkuma priekšmeta daļa atsevišķi.
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un būtiskie iepirkuma līguma izpildes noteikumi
2.2.1. Līguma noteikumi saskaņā ar Atklātam konkursam pievienoto līguma projektu
(8. pielikums). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
2.2.2. Iebildumus par Atklāta konkursa līguma projekta (8. pielikums) nosacījumiem iesniedz
rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 1.7 punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projektu netiks ņemti vērā.
2.2.3. Pakalpojumu izpildes termiņš:
2.2.3.1. Iepirkuma 1. daļa – no 31.10.2014 līdz 29.04.2016;
2.2.3.2. Iepirkuma 2. daļa – no 31.10.2014 līdz 29.04.2016;
2.2.4. Pakalpojumu izpildes vieta:
2.2.4.1. Iepirkuma 1. daļa – Tīraines ciems un Mārupes ciems, Mārupes novads
atbilstoši 2.1.pielikumā norādītajam ielu sarakstam;
2.2.4.2. 2 daļa – Jaunmārupes ciems un Skultes ciems, Mārupes novads
atbilstoši 2.2.pielikumā norādītajam ielu sarakstam.
2.2.5. Paredzamā līgumcena:
2.2.5.1. paredzamā kopējā līgumcena iepirkuma 1.daļā – līdz 150 000 EUR bez
PVN;
2.2.5.2. paredzamā kopējā līgumcena iepirkuma 2.daļā – līdz 80 000 EUR bez
PVN
2.2.6. Pretendents nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos
sadārdzinājumus un citas iespējamās cenu izmaiņas. Piedāvātajā cenā jāievērtē visi
darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismai, kā arī darbi, kas nav
minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams darbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem
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normatīviem atbilstoša pakalpojuma sniegšana pilnā apmērā. Visiem vienību
izcenojumiem piedāvājumā jābūt dotiem EUR (euro).
2.2.7. Līguma apmaksas nosacījumi. Tiek veikti ikmēneša maksājumi par Darbu un galīgais
norēķins izpildītājam tiek veikts bezskaidras naudas norēķina veidā euro, uz Izpildītāja
sastādīto rēķinu un Pasūtītāja apstiprināto aktu par faktisko izpildīto darbu apjomu
pamata 1 (vienu) reizi mēnesī 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu
dokumentu saņemšanas.
2.2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus iepirkuma līguma grozījumus:
2.2.8.1. pagarināt darbu izpildes termiņu tikai tādā gadījumā, ja termiņa
pagarinājumu izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi vai citi no
Pasūtītāja un izpildītāja neatkarīgi apstākļi;
2.2.8.2. pieļaut mainīt pielietojamās tehnoloģijas un paredzētos izstrādājumus
un materiālus, aizstājot tos ar ekvivalentiem, gadījumā, ja šādu
materiālu vai izstrādājumu ražošana ir pārtraukta, vai citos gadījumos,
ja Pretendents tos pierāda ar attiecīgo ražotāju vai piegādātāju
apliecinājumiem;
2.2.8.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kārtībai, piemērojot
63. panta ceturto daļu.(Sarunu procedūra ar nosacījumiem).
2.3. Apdrošināšana
2.3.1. Pretendents, kurš uzvarējis Iepirkumā, savā vārdā un uz sava rēķina veic civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu atbilstoši LR Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
būvniecībā”. Pretendents civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz ar
līguma darbības termiņu līdz 29.04.2016.
2.4. Ieinteresēto personu sanāksme:
2.4.1. Ieinteresēto personu sanāksme notiek visām ieinteresētajām personām vienlaikus
2014.gada.11.septembrī, plkst.10.00, Mārupes novada Domes būvvaldes sēžu zālē,
1.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā.
2.4.2. Sanāksmes laikā Pasūtītājs sniedz papildus informāciju un atbild uz sanāksmes laikā
uzdotajiem jautājumiem.
2.4.3. Ja kāda no ieinteresētajām personām nepiedalās ieinteresēto personu sanāksmē Atklāta
konkursa nolikumā noteiktajā laikā, tad šīm ieinteresētajām personām atkārtota
sanāksme netiek organizēta un Pasūtītājs uzskata, ka atklāta konkursa nolikumā
pieejamā informācija ir bijusi pietiekoša, lai piedalītos konkursā un sagatavotu
piedāvājumu.
3. PRETENDENTU ATLASE, PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendentu atlase
3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt
tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
3.1.2. Iesniedzot atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents
apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
3.2. Prasības un iesniedzamie dokumenti
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts 3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
vai sertificēts atbilstoši attiecīgās
reģistrēts LR Komercreģistrā, pasūtītājs
valsts normatīvo aktu prasībām.
pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā
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Prasība
Pretendents normatīvajos tiesību
aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs.
Fiziskām
personām
jābūt
reģistrētām LR Valsts ieņēmumu
dienestā, kā nodokļu maksātājiem,
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko
iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās
daļas izslēgšanas nosacījumi.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.
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Iesniedzamais dokuments
(skat.
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).
Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
personu grupa iesniedz visu personu grupas
dalībnieku parakstītu saistību raksta
(protokolu, vienošanos, citu dokumentu)
kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā
izveidos personālsabiedrību pasūtījuma
izpildei.
Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā iesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu
reģistrācijas apliecības kopiju.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz
pretendentu un katru personālsabiedrības
biedru,
ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība, neattiecas Publisko
iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas
izslēgšanas nosacījumi un rīkojas saskaņā
ar
PIL
39.1 panta
septītās
daļas
noteikumiem, ievērojot PIL 39.1 panta
astotās daļas 2. punktā norādīto termiņu.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz
apakšuzņēmēju,
kura
sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai
lielāka, neattiecas Publisko iepirkuma
likuma 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4.,
5. vai 6. punktā minētie izslēgšanas
nosacījumi.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz
personu, uz kuras iespējām balstās
pretendents, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu
vai atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
atlases prasībām, neattiecas Publisko
iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas
2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi.
Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai
pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav
izslēdzams no dalības Atklātā konkursā
saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu,
iepirkuma komisija, izņemot PIL 39.1 panta
vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu,
pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL
39.1 panta pirmā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma
komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit)

Prasība

3.2.3. Pretendenta
(piegādātāju
apvienības, visu tās dalībnieku)
vidējais finanšu apgrozījums trīs
iepriekšējos gados (2011., 2012.,
2013.) komercdarbībā, kas attiecas
uz iepirkuma priekšmetu (ielu un
ceļu ziemas uzturēšanas darbi) ir
vismaz vienāds ar paredzamo
līgumcenu tajā iepirkuma daļā uz
kuru pretendents piesakās bez PVN
(2.2.5.punkts)
Ja pretendents ir dibināts vēlāk –
tad finanšu apgrozījumam jāatbilst
iepriekš minētajai prasībai attiecīgi
īsākā laikā.
3.2.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs)
gadu laikā līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim ir pieredze
vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc
Pakalpojumu apjoma un veida
pakalpojumu sniegšanā un ir
saņemtas
pozitīvas
pasūtītāja
atsauksmes (veikti ielu un ceļu
uzturēšanas darbi ziemas sezonā).
a) Par līdzīga rakstura Būvdarbiem
katrā Atklāta konkursa daļā pēc
apjoma (naudas izteiksmē EUR
bez PVN atbilstoši 2.2.5.punktā
noteiktajam)
tiks
uzskatīti
Būvdarbi, kur katra pakalpojuma
kopējā līgumcena ir vienāda vai
lielāka par kopējo paredzamo
līgumcenu katrā iepirkuma daļā uz
kuru pretendents piesakās. (EUR
bez PVN).

Iesniedzamais dokuments
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas
vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz
minēto izziņu, iepirkuma komisija to
izslēdz no dalības Atklātā konkursā.

3.2.3.1. Pretendenta
vadītāja
(personas
ar
pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un
galvenā
grāmatveža
parakstīts
apliecinājums par pretendenta vidējo
finanšu apgrozījumu, norādot arī katra gada
(2011., 2012. un 2013.) finanšu
apgrozījumu, kas ir atbilstošs konkursa
nolikuma 3.2.3. punkta prasībām.
3.2.3.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja
spējām, tad noteikumu 3.2.3. punktā
minēto dokumentu iesniedz par konkrēto
apakšuzņēmēju. Šādā gadījumā piegādātājs
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi (finanšu), iesniedzot
šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos
par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
3.2.4.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi,
kas jāiesniedz atbilstoši Atklāta konkursa
nolikumā norādītajai formai (3. pielikums).
3.2.4.2. Ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība
vai
personu
(piegādātāju) grupa, apliecinājumu iesniedz
par personālsabiedrības vai grupas
dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu
Atklāta konkursa nolikuma 3.2.4. punktā
noteikto prasību.
3.2.4.3. Ja pretendents balstās uz personas
iespējām, lai pierādītu atbilstību atklāta
konkursa
nolikuma
3.2.4. punktā
noteiktajai prasībai, apliecinājumu iesniedz
par personu, kura tiek piesaistīts, lai
izpildītu Atklāta konkursa nolikuma
3.2.4. punktā noteikto prasību.
3.2.4.4. Apliecinājumam
jāpievieno
vismaz
2 (divas) atsauksmes no apliecinājumā par
pretendenta
pieredzi
norādītajiem
pasūtītājiem.
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Prasība
3.2.5. Pretendentam uz līguma slēgšana
periodu ir jābūt pieejamam
atkritumu šķirošanas un apstrādes
kompleksam vai jānoslēdz līgums
par izvedamā sniega, kā arī
ikdienas uzturēšanas darbu izpildes
rezultātā radušos ceļa nodalījuma
joslā esošo atkritumu, būvgružu un
nederīgo materiālu savākšanu,
transportēšanu, novietošanu tajā, kā
arī šo atkritumu glabāšanu,
deponēšanu vai utilizāciju.

3.2.6. Pretendents nodrošina civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšanu
par
darbības vai bezdarbības rezultātā
trešo personu veselībai, dzīvībai un
mantai nodarītajiem zaudējumiem
visā līguma darbības periodā,
apdrošinājuma
summa
100%
apmērā no kopējās līguma summas
bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk - PVN). Civiltiesiskās
apdrošināšanas līgumu pretendents
slēdz ar noteikumu, saskaņā ar
kuru, iestājoties apdrošināšanas
gadījumam,
apdrošināšanas
atlīdzība tiek izmaksāta tieši
pasūtītājam
vai
zaudējumus
cietušajai personai.

Iesniedzamais dokuments
3.2.5.1. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja
pretendents kļūs par uzvarētāju iepirkumā
un ar viņu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas noslēgs ar līgumu par izvedamā sniega,
kā arī kā arī ikdienas uzturēšanas darbu
izpildes rezultātā radušos ceļa nodalījuma
joslā esošo atkritumu, būvgružu un
nederīgo
materiālu
savākšanu,
transportēšanu, novietošanu tajā, kā arī šo
atkritumu glabāšanu, deponēšanu vai
utilizāciju atbilstoši LR normatīvo aktu
prasībām. Apliecinājuma teksts ir iekļauts
noteikumu pielikumā Nr. 1 „Pieteikums”
un papildus apliecinājumu (atsevišķā
dokumentā) nav nepieciešams iesniegt
3.2.5.2. Ja pretendentam ir noslēgts līgums ar
atkritumu apsaimniekotāju par izvedamā
sniega, būvgružu atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu un uzglabāšanu, pretendents
var iesniegt līguma apliecinātu kopiju).
3.2.6.1. Pretendenta apliecinājums, ka uzvaras
gadījumā pirms darbu uzsākšanas tiks
noslēgts
līgums
par
pretendenta
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
Līguma kopija un maksājuma uzdevums
par apdrošināšanas polises apmaksu
jāiesniedz uz līguma noslēgšanas brīdi.
Apliecinājuma teksts ir iekļauts noteikumu
pielikumā Nr. 1 „Pieteikums” un papildus
apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav
nepieciešams iesniegt.

3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.3.1. Tehniskā piedāvājuma prasības:
3.3.1.1. Pretendenta izmantojamo materiālu īpašībām un nepieciešamajai
tehnikai, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas tehnoloģisko procesu,
jāatbilst normatīvajos aktos, Mārupes novada saistošajos noteikumos un
noslēgtā līguma prasībām;
3.3.1.2. Pretendentam ir jābūt bāzei tehnikas un kaisāmā materiāla novietošanai
Mārupes novada teritorijā vai tādā attālumā no tās, lai objektīvi būtu
iespējams nodrošināt pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām (skat. 2. pielikums).
3.3.1.3. Pretendentam uz līguma slēgšanas brīdi jābūt īpašumā vai līgumam par
nepieciešamas tehnikas nomu un pilnai rīcībai pār tehnikas
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izmantošanu, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu līguma
izpildi.
3.3.1.4. Ielu kaisīšanas un tīrīšanas tehnikai jābūt aprīkotai ar GPS sistēmu un
kaisīšanas un tīrīšanas iekārtu sensoru, kas fiksē tehnikas pārvietošanos
un iekārtu lietošanu Mārupes novadā. GPS sistēmas dati jāpievieno
aktiem par paveikto darbu papīra formātā vai jānosūta elektroniski
Mārupes novada domes ceļu būvinženierim Jurijam Korņevam uz epastu: jurijs.kornevs@marupe.lv.
3.3.1.5. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja piekļuvi GPS sistēmai reālajā laikā,
lai varētu pārliecināties par tehnikas veikto maršrutu un atrašanos vietu
konkrētajā brīdī. Jānodrošina GPS sistēmas datu uzglabāšana un
jānodrošina Pasūtītājam pieeja datiem par 2 iepriekšējo mēnešu
periodu.
3.3.1.6. Līguma izpildītājam iepirkuma 1.daļā jānodrošina sekojošs tehniskas
vienību daudzums
1. ne mazāk kā 2 kaisāmās mašīnas;
2. ne mazāk kā 4 sniega tīrāmās mašīnas vai traktori*;
3. ne mazāk kā 1 frontālais iekrāvējs;
4. ne mazāk kā 2 speciālās tehnikas vienības gājēju celiņu un ietvju tīrīšanai
(lāpsta aprīkota ar gumijas asmeni).
3.3.1.7. Līguma izpildītājam iepirkuma 2.daļā jānodrošina sekojošs tehniskas
vienību daudzums
1. ne mazāk kā 2 kaisāmās mašīnas;
2. ne mazāk kā 4 sniega tīrāmās mašīnas vai traktori*;
3. ne mazāk kā 1 frontālais iekrāvējs;
4. ne mazāk kā 2 speciālā tehnikas vienības gājēju celiņu un ietvju tīrīšanai
(lāpsta aprīkota ar gumijas asmeni).
*

ja 1. un 2. punktā minētās funkcijas veic viens transporta līdzeklis, tad var atsaukties uz vienu transporta
līdzekli.

3.3.1.8.

informācijai par pretendentam pieejamajiem tehniskajiem resursiem
jāaizpilda formu 4. pielikums norādot tikai tos tehnikas veidus un
vienību skaitu, kas tiks izmantoti Atklāta konkursa līguma izpildē.;
3.3.1.9. līguma izpildītājam jābūt krājumā pietiekošam materiālu daudzumam
(smilts – sāls maisījums) un mitrā sāls sagatavošanas iespējām.
3.3.2. Finanšu piedāvājums:
3.3.2.1. jāsagatavo
atbilstoši
Tehniskajā
specifikācijā
(2. pielikums)
norādītajiem darbiem un 6. pielikums vai 7. pielikums formai;
3.3.2.2. katrā vienības iekļaujamas visas paredzamās ar konkrētā darba veida
izpildi saistītās izmaksas (tai skaitā nokļūšana līdz darba vietai) EUR
bez PVN un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti
2 (divas) zīmes aiz komata;
3.3.2.3. jāietver materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes izmaksas,
nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču
izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visi nodokļi,
nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu
kvalitatīvu Pakalpojumu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie
sadārdzinājumi;
3.3.2.4. Līguma vienas vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku
un netiks mainītas līguma izpildes laikā
3.3.2.5. finanšu piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā arī iepirkuma līguma
projektā (8. pielikums) noteiktos Izpildītāja pienākumus.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
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4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Atklāta konkursa nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN katrā
iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.2.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tā konstatē apstākļus, kas atbilst Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas noteiktajiem pretendenta izslēgšanas
nosacījumiem, vai, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
4.2.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.3.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.3.2. pretendentu atlase;
4.2.3.3. tehniskā piedāvājuma, darbu izpildes tāmes vērtēšana;
4.2.3.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana.
4.2.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.8. punktā
noteiktajām prasībām.
4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.4. Pretendentu atlase
4.4.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību
Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām
pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā
konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai
(2. pielikums).
4.5.2. Komisija pārbauda, vai ir iesniegts atbilstošs tehnikas saraksts un atklāta konkursa
satiksmes organizācijas apraksts un shēma, un atbilstību Ministru kabineta 2001. gada
02. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
4.5.3. Komisija pārbauda, vai ir iesniegts Atklāta konkursa 3.3.1.8. punktā noteiktais saraksts
par Pretendentam pieejamajiem resursiem un materiāliem;
4.5.4. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām,
iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā
iepirkuma komisijas veikto aritmētisku kļūdu labojumus.
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4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija
konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kuri
atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām katrā Atklāta konkursa priekšmeta daļā
atsevišķi.
4.6.4. Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka
piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir
vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz
20 notiesātos ieslodzījuma vietās.
4.6.5. Ja pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, un neviens no pretendentiem nenodarbina
vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, pasūtītājs var rīkot piedāvājumu izlozi,
uzaicinot visus pretendentus, kuru piedāvātās cenas ir vienādas, piedalīties pasūtītāja
rīkotā izlozē.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu pieņemšanas
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar 39.1 panta septīto daļu par 39.1 panta pirmajā daļā
noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā
veic attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai
piedāvājumu, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai
piedāvājumu izvērtēšanai.
5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis
Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā
daļā atsevišķi.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.2.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu
izbeigt Atklāto konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā
minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu
par Atklāta konkursa rezultātu.
5.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklāto konkursu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā)
informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.
Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc
pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai.
5.3. Iepirkuma līguma slēgšana
5.3.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklāta konkursa uzvarētāju saskaņā ar PIL
67. panta piekto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par
iepirkuma līguma slēgšanu un Atklāta konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.
5.3.2. Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā
no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī e-pasta
veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs
neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
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5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru
pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu:
5.3.3.1. reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā
uzaicinājuma;
5.3.3.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām
atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
5.3.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var
pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst
Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto
cenu EUR bez PVN.
6. IEPIRKUMA KOMISIJA
Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Atklāta konkursa
nolikumu un Mārupes novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus
paskaidrojumus.
6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
6.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.
6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu
par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa
nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
7.1.2. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā
izmantojot elektronisko pastu.
7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā
konkursā.
7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
7.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
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7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs
apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī
iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas
tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā www.marupe.lv.
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta
konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
7.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus
uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā,
rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā
norādītās cenas veidošanās mehānismu.
7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta
konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.
7.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS
Pielikums Nr .1 – PIETEIKUMS
Pielikums Nr.2 – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pielikums Nr.3 – APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
Pielikums Nr.4 – INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM PIEEJAMAJIEM RESURSIEM
Pielikums Nr.5 – PIEDĀVĀJUMA NODROSINAJUMS (PARAUGS)
Pielikums Nr.6 – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA I.DAĻAI
Pielikums Nr.7 - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA I.DAĻAI
Pielikums Nr.8 – LĪGUMA PROJEKTS

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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1. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
VEIDLAPA
PIETEIKUMS
_____ daļai
Iepirkumam: „Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas
sezonā” (identifikācijas Nr. MND 2014/33), turpmāk – Atklāts konkurss.
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
Kam: Mārupes novada pašvaldībai
Daugavas iela 7, Mārupe, LV-2167,

No: _________________________________
(pretendenta nosaukums un adrese)

Godātā iepirkuma komisija,
Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījie/-ušies, apstiprinu/-ām
piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvājam veikt Mārupes novada ielu un ceļu
uzturēšanas darbus 2014.-2016. gada ziemas sezonā atbilstoši Nolikumā izvirzītajām
prasībām par šādu līguma summu:
Piedāvātā cena EUR
Piedāvātā cena EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
bez PVN par vienu
ar PVN par vienu
vienību kopā
vienību kopā
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā
adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.
2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo Pakalpojumu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs
(nosaukums,
reģ.
Nr.
juridiskā
adrese):
______________________________________________________;
2.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.
3. Apliecinām, ka:
3.1.visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3.2.uzvaras un līguma noslēgšanas gadījumā veiksim civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai
un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā līguma darbības periodā, apdrošinājuma
summa 100% apmērā no kopējās līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN). Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu slēgsim ar noteikumu, saskaņā ar kuru,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši
Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai personai;
3.3. mums ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai
specifikācijai;
3.4. ja kļūsim par uzvarētāju iepirkumā un ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, būs
pieejams atkritumu šķirošanas un apstrādes komplekss un tiks noslēgts līgums par
izvedamā sniega, kā arī ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos ceļa
nodalījuma joslā esošo atkritumu, būvgružu un nederīgo materiālu savākšanu,
transportēšanu, novietošanu tajā, kā arī šo atkritumu glabāšanu, deponēšanu vai
utilizāciju;
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3.5. līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa var notikt tikai PIL 68.panta
noteiktajā kārtībā
3.6. varam nodrošināt Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās
prasības;
3.7. nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību
ievērošanu;
3.8. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
3.9. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Atklāta konkursa
nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
3.10. piedāvātajās cenās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un
mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu
veikšana pilnā apmērā.
3.11. piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar pakalpojuma organizāciju saistītie izdevumi.
3.12. mūsu gada vidējais apgrozījums iepirkuma priekšmetam atbilstošajā nozarē ir
_______EUR, tas ir iepriekšējos trīs gados (2011., 2012. un 2013.gads) ir vismaz
vienāds vai lielāks par paredzamo līguma summu iepirkuma ____. daļā bez 21% PVN
(saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 3.2.3.punktu)
3.13. Ielu kaisīšanas un tīrīšanas tehnika ir aprīkota ar GPS sistēmu un kaisīšanas un
tīrīšanas iekārtu sensoru, kas fiksēs tehnikas pārvietošanos un iekārtu lietošanu
Mārupes novadā.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats)

Telefons:
Fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju,
tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām.
Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __. ___________.
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2. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mārupes novada ielu un ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm 2014.gada ziemas sezonai
pieejami pie iepirkuma dokumentācijas Mārupes novada pašvaldības mājaslapā
http://www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/publiskie-iepirkumi/r/1071-publiskie-iepirkumi-2
(2.1.pielikums un 2.2.pielikums)
1. MĀRUPES NOVADA CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
I.VISPĀRĒJĀ NODAĻA
Tehnoloģiju piemērošana
Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši standartu un
normatīvo dokumentu esošo redakciju prasībām.
Darba drošība
Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu
autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem
zaudējumiem trešajai personai.
Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības prasībām.
Uzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju
valdītājiem.
Satiksmes drošība
Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas
darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada
2.oktobra LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”
prasībām.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst 2001.gada 2.oktobra
LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža
un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par satiksmes
drošību, tad jāatstāj drošai braukšanai nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie
līdzekļi.
Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz
vispārējo satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc dienas
darba pabeigšanas.
Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.
Darbu žurnāli
Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu
izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (apstiprināti 2004.gada 19.oktobrī)
prasītajos darba žurnālos, Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā un
ziemas dienesta žurnālā. Darbu žurnāli jāreģistrē Mārupes novada būvvaldē. Aizpildītos darba
žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku. Līguma darbības termiņam beidzoties,
pirms galīgā norēķina veikšanas, darba žurnāli jānodod Mārupes novada domei.
Kvalitātes kontrole.
Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts
izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.
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Visas pārbaudes izpilda un apmaksā uzņēmējs. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu
izpilda un apmaksā pasūtītājs.
Nepieciešamās pārbaudes un uzmērījumus uzņēmējam jāveic savlaicīgi. Pasūtītājs un
uzņēmējs var veikt papildus pārbaudes vai uzmērījumus.
Materiāliem un izpildītajiem darbiem jāatbilst šīs specifikācijas, MK noteikumi „Nr.
871”, „Autoceļu specifikācijas 2014.” un „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas „ prasībām.
Atkritumu un būvgružu utilizācija.
Uzņēmējs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos un ceļa
nodalījuma joslā esošo atkritumu (tai skaitā beigto dzīvnieku), būvgružu un nederīgo
materiālu savākšanu, transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai izgāztuvē, kā arī šo atkritumu
glabāšanu, deponēšanu vai utilizāciju.
Apkārtējās vides aizsardzība
Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla.
Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā
un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot
normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.
Vienības cena
Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās
vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās
dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls,
kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas
šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā.
II.nodaļa –IELU UN CEĻU, LAUKUMU, GĀJĒJU CELIŅU UN VELOCELIŅU
UZTURĒŠANA ZIEMĀ .
1. Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana
1.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota
ar sniega lāpstu vai lāpstām.
Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji,
bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega
vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un
pieslēgumos).
Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Nav pieļaujama
sniega sastumšana uz autoceļam blakus esošajām komunikācijām.
Autoceļam blakus esošie ugunsdzēsības hidranti jāatbrīvo no sniega.
Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas
klases prasībām.
1.2. Sniega aizvešana no laukumiem
Sniegu paredzēts aizvest, ja:
a) pieļaujamais sniega vaļņu augstums apdzīvotā vietā pie ietvēm, barjerām pārsniedz
attiecīgai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu un notīrīto sniegu
nav iespējams atstāt ceļa nodalījuma joslā;
b) krustojumos notīrīto sniegu nav iespējams atstāt nodalījuma joslā;
c)laukumos notīrīto sniegu nav iespējams atstāt nodalījuma joslā;
Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,
riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Savākto sniegu uzņēmējs transportē uz savu atbērtni.
Pēc sniega aizvešanas gūliju restītes jāattīra no sniega un ledus.
Brauktuves, ietves un/vai nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa
uzturēšanas klases prasībām.
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1.3. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu
mitrās sāls kaisīšanu.
Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota
ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt
noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu.
Sniega tīrīšanu vienlaicīgi ar kaisīšanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs, slapjš sniegs vai
sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.
Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas
(krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos vidusjoslā .
Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt. ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.
Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas
sajaukts ar smiltīm vai sāli.
Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa
aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei
izvirzītajām prasībām.
2.Slīdamības samazināšana .
2.1. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu,
Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega
lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā
materiāla daudzumu.
Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai.
Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas
sajaukts ar smilti vai sāli.
Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji,
bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt
sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas. lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā
materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai
uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.
2.2. Slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām
Smilts šķembu kaisīšanai izmanto tehniku aprīkotu ar kaisītāju un sniega lāpstu (ām).
Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu.
Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām pielieto autoceļa braucamās daļas kaisīšanai. ja uz tās
parādās piebraukts sniegs. kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai, ja atmosfēras
iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.
Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas
sajaukts ar smilti vai sāli.
Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji,
bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt
sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas. lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā
materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai
uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.
2.3. Slīdamības samazināšana ar mitro sāli.
Mitrās sāls kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega
lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto ledus veidošanos apsteidzošai
kaisīšanai, brauktuves atbrīvošanai no sniega un apledojuma. Ja atmosfēras temperatūra ir
zemāka par -60C, tad slīdamības samazināšanai uz C uzturēšanas klases ceļiem, jāpielieto cita
tehnoloģija.
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Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas
sajaukts ar smiltīm vai sāli.
Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa
aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei
izvirzītajām prasībām.
2.4. Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā;
Rievas piebrauktā sniegā vai ledū iestrādā ar tehniku, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta
tērauda robainiem, sietveida vai pirkstveida nažiem.
Virsmas rievošanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klātām brauktuvēm.
Autoceļos ar asfalta segumu minimālais piebrauktā sniega vai apledojuma biezums 5 cm. Līdz
7 m platai autoceļa brauktuvei katrā virzienā pa vienai rievotai joslai.
Ātrumam ir jābūt vienmērīgam, jo paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumu.
Darba procesā radušos nelīdzenumus ir nekavējoties jānovērš.
Rievošanu veic ar greidera vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu, uz brauktuves izveidojot
rievotu virsmu. Ja brauktuves virsmas līdzenums vai piebrauktā sniega (ledus) kārtas biezums
neatbilst uzturēšanas klases prasībām, tad veicot rievošanu jāizlīdzina brauktuves virsmas un
jāpadara plānāka piebrauktā sniega (ledus) kārta.
Rievošana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji,
bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Veicot rievu izveidošanu apledojumā pārgājiena kilometra platums nedrīkst būt mazāks par
2,5 m. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.
3.Laukumu, gājēju un velosipēdu celiņu uzturēšana
3.1 Laukumu, gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega
Var pielietot mehānismus, kuru kopējā masa nepārsniedz 4 tonnas.
Sniega tīrīšana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,
riteņbraucēji, bojātas automašīnas, celiņa aprīkojums vai tā tuvumā esošās būves.
Pavasarī celiņi jāattīra no kūstoša sniega.
1. Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa pastāvīgos laika apstākļos 6 cm
2. Laiks celiņa attīrīšanai no sniega - 4 stundas
3. Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu- 4 stundas
4. Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa mainīgos laika apstākļos - 10 cm
5. Ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē, tad uz celiņa tiek pieļauti sniega sanesumi
ar sniega biezumu - 20 cm
Laiks laukuma, celiņa attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz celiņa
attīrīšanai no sniega. Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no apledojuma
izveidošanās konstatēšanas brīža līdz attiecīgo darbu izpildei.
3.2.Laukumu, gājēju un velosipēdu celiņu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai
šķembiņas
Minerālajam materiālam jābūt raupjam. ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm.
Smilts un šķembiņu kaisīšanai izmanto uz mehāniskā transporta līdzekļa uzmontētu kaisāmo
iekārtu, kopējā pilnā masa nedrīkst pārsniegt 4 tonnas. Iekārtai jānodrošina iespēja vienmērīgi
izkaisīt noteikto minerālā materiāla daudzumu.
Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām veic, ja uz celiņa izveidojas piemīts sniegs, kura augšējā
kārta veido slidenu virsmu vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā veidojas ledus.
Kaisīšana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji,
celiņa aprīkojums vai tā tuvumā esošās būves.
Ja ir irdens sniegs, tad pirms kaisīšanas ir jāveic celiņa attīrīšana.
Minerālajam materiālam jābūt izkaisītam vienmērīgi visā celiņa platumā.
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3.VEICAMO DARBU SARAKSTS IKDIENAS IELU UN CEĻU UZTURĒŠANAS
DARBIEM ZIEMAS SEZONĀ
3.1.Iepirkuma I daļa
(Ielas jānotīra laikā kāds uzrādīts Mārupes novada ielu un ceļu sarakstā atbilstoši ceļu
uzturēšanas klasēm )
1. Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā.
2. Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu.
3. Autoceļu slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu līdz 6m platumā.
4. Autoceļu slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām līdz 6m platumā.
5. Autoceļu slīdamības samazināšana ar mitro sāli līdz 6m platumā.
6. Sniega aizvešana uz uzņēmēja norādīto atkritumu šķirošanas un apstrādes kompleksu
7. Laukumu attīrīšana no sniega nostumjot sniegu gar malām.
8. Laukumu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas.
9. Gājēju celiņu attīrīšana no sniega nostumjot sniegu gar malām līdz 2,5m platumā.
10. Gājēju celiņu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas līdz 2,5m platumā.
Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti par darba
aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav
pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.
3.2.Iepirkuma II daļa
(Ielas jānotīra laikā kāds uzrādīts Mārupes novada ielu un ceļu sarakstā atbilstoši ceļu
uzturēšanas klasēm )
Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā.
1. Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā.
2. Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu.
3. Autoceļu slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu līdz 6m platumā.
4. Autoceļu slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām līdz 6m platumā.
5. Autoceļu slīdamības samazināšana ar mitro sāli līdz 6m platumā.
6. Sniega aizvešana uz uzņēmēja norādīto atkritumu šķirošanas un apstrādes kompleksu
7. Laukumu attīrīšana no sniega nostumjot sniegu gar malām
8. Laukumu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas.
9. Gājēju celiņu attīrīšana no sniega nostumjot sniegu gar malām līdz 2,5m platumā.
10. Gājēju celiņu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas līdz 2,5m platumā.
Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti par darba
aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav
pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.
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3. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
veidlapa
APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1.

Pretendenta pieredze (aizpilda pēc nepieciešamības pats pretendents, apvienības biedri,
apakšuzņēmēji)

Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze
(līdzīga pēc Pakalpojumu apjoma un veida) Pakalpojumu izpildē un ir saņemta pasūtītāja
atsauksme. (Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst šī Nolikuma 3.2.4 punktā
minētajai prasībai.)

Nr.p.k.

Objekta
nosaukums
un adrese

Pasūtītāja
nosaukums

Pasūtītāja kontaktpersona
(vārds, uzvārds,
kontakttālrunis) (norāda,
ja pretendentam ir zināma
pasūtītāja
kontaktpersona)

Līguma
izmaksas
(EUR bez
PVN)

1.
2.
3.

Pievienojam ___atsauksmi/es no augstākminētajiem pasūtītāja/iem.

Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Datums:
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Līguma izpildes
laiks (datums, gads
no - līdz)

4. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM PIEEJAMAJIEM RESURSIEM
___daļai
1. Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese)
atbilstoši 3.3.1.2.apakšpunktā noteiktajam.

2. Izpildītāja rīcībā esošo iekārtu, transporta vienību uzskaitījums darbu
veikšanai, kuri nepieciešami līgumā
minēto darbu izpildei atbilstoši atklāta
konkursa nolikuma 3.3.1.6.apakšpunktā
vai 3.3.1.7. apakšpunktā noteiktajam
Norādīt tehnikas un iekārtu nosaukumus,
izgatavotājus, izgatavošanas gadus.
Katrai tehnikas vienībai pievienot
norādi, vai tā ir pretendenta īpašumā vai
nomā (norāda no kā, uz kādiem
nosacījumiem pievieno nomas vai
vienošanās dokumentu kopijas).
3.Ielu kaisīšanas un tīrīšanas tehnika ir
aprīkotai ar GPS sistēmu un kaisīšanas
un tīrīšanas iekārtu sensoru, kas fiksēs
tehnikas pārvietošanos un iekārtu
lietošanu Mārupes novadā.
4. Izpildītāja kontaktpersona līguma
darbības periodā, tālrunis un fakss
Apliecinām, ka mums ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai
specifikācijai.
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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5. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz
savas veidlapas
Ievērojot to, ka ___________________________________________ (turpmāk – Pretendents)
(pretendenta nosaukums)
ir iesniedzis piedāvājumu atklātam konkursam „Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas
darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonās”, (identifikācijas Nr. MND 2014/33), (turpmāk –
Piedāvājums), mēs ____________________________(turpmāk – Galvotājs) izsniedzam
galvojumu Mārupes novada Domei , reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupes
novads, Latvija, LV -2167, EUR___________ (__________ euro un ___ centu) apmērā.
Galvotājs samaksā Mārupes novada Domei galvojuma summu šādos gadījumos, ja:
1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta iepirkuma līgumu Mārupes novada Domi noteiktajā termiņā;
Galvotājs apņemas samaksāt Mārupes novada Domei pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez
nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz galvojuma summu ar
noteikumu, ka savā pieprasījumā Mārupes novada Dome norāda, ka tā pieprasītā summa ir
jānomaksā viena vai vairāku augstākminēto gadījumu dēļ.
Šis galvojums ir spēkā līdz 201__. gada __.________ (saskaņā ar Pretendenta piedāvājuma
derīguma termiņu) un jebkurš prasījums šī galvojuma ietvaros ir jāiesniedz Galvotājam ne
vēlāk kā līdz šim datumam.

6. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA I.DAĻAI

Nr.p.k.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Mērvienība

Darba nosaukums*

Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m
platumā.
Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m
platumā ar vienlaicīgu mitrās sāls
kaisīšanu.
Autoceļu slīdamības samazināšana ar
smilts-sāls maisījumu līdz 6m
platumā.
Autoceļu slīdamības samazināšana ar
smilti vai šķembiņām līdz 6m platumā.
Autoceļu slīdamības samazināšana ar
mitro sāli līdz 6m platumā.
Sniega aizvešana uz uzņēmēja
norādīto atkritumu šķirošanas un
apstrādes kompleksu.
Laukumu attīrīšana no sniega
nostumjot sniegu gar malām.
Laukumu slīdamības mazināšana,
kaisot smilti vai šķembiņas.
Gājēju celiņu attīrīšana no sniega
nostumjot sniegu gar malām līdz 2,5m
platumā.
Gājēju celiņu slīdamības mazināšana,
kaisot smilti vai šķembiņas līdz 2,5m
platumā.

Vienas
mērvienības
izcenojums
EUR bez 21%
PVN

Vienas
mērvienības
izcenojums
EUR ar 21%
PVN

km
km

km

km
km
m3
100 m2
100 m2
km

km
Kopā

Pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
*Ielas jānotīra laikā kāds uzrādīts Mārupes novada ielu un ceļu sarakstā atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm
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7. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA II.DAĻAI

Nr.p.k.

Darba nosaukums*

Mērvienība

1.

Autoceļa attīrīšana no sniega līdz
6m platumā.

km

2.

Autoceļa attīrīšana no sniega līdz
6m platumā ar vienlaicīgu mitrās
sāls kaisīšanu.
Autoceļu
slīdamības
samazināšana
ar
smilts-sāls
maisījumu līdz 6m platumā.
Autoceļu
slīdamības
samazināšana ar smilti vai
šķembiņām līdz 6m platumā.
Autoceļu
slīdamības
samazināšana ar mitro sāli līdz
6m platumā.
Sniega aizvešana uz uzņēmēja
norādīto atkritumu šķirošanas un
apstrādes kompleksu
Laukumu attīrīšana no sniega
nostumjot sniegu gar malām.
Laukumu slīdamības mazināšana,
kaisot smilti vai šķembiņas.
Gājēju celiņu attīrīšana no sniega
nostumjot sniegu gar malām līdz
2,5m platumā.
Gājēju
celiņu
slīdamības
mazināšana, kaisot smilti vai
šķembiņas līdz 2,5m platumā.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Vienas
mērvienības
izcenojums
EUR bez 21%
PVN

Vienas
mērvienības
izcenojums
EUR ar 21%
PVN

km

km

km

km
m3
100 m2
100 m2
km

km
Kopā

Pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
*Ielas jānotīra laikā kāds uzrādīts Mārupes novada ielu un ceļu sarakstā atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm
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8. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/33, nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 5-21/_____-2014
par Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas sezonā
Mārupē,

2014.gada ___._____________________

Mārupes novada Dome, nod. maks. reģ.Nr.90000012827, juridiskā adrese:
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, tās
izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma
pamata, no vienas puses, un
___________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā uz
sabiedrības statūtu pamata rīkojas tās _____________, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras
puses,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar id.Nr.MND2012/20 „Mārupes novada ielu un ceļu
uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonā” rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, atbilstoši iepirkuma procedūras
Nr.MND2012/20 noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) ar savu darbaspēku, iekārtām un
inventāru veikt Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbus ziemas sezonā, t.i.
laika posmā no 2014.gada 31.oktobra līdz 2016.gada 29.aprīlim (turpmāk tekstā - Darbi)
Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajā specifikācijā (Pielikums
Nr.____) un Mārupes novada ielu un ceļu sarakstā ___. Iepirkuma daļai (Pielikums Nr.____)
norādītājā termiņā, kārtībā un apjomā, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto __________.
1.2. Veicamie Darbi ir norādīti Pielikumā Nr.___ un tie ir izpildāmi saskaņā ar Mārupes
novada Domes apstiprināto Mārupes novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko
specifikāciju (Pielikums Nr.___). Darbi sevī ietver:
1.2.1. Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā;
1.2.2. Autoceļa attīrīšana no sniega līdz 6m platumā ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu;
1.2.3. Autoceļu slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu līdz 6m platumā;
1.2.4. Autoceļu slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām līdz 6m platumā;
1.2.5. Autoceļu slīdamības samazināšana ar mitro sāli līdz 6m platumā;
1.2.6. Sniega aizvešana uz uzņēmēja norādīto atkritumu šķirošanas un apstrādes kompleksu;
1.2.7. Laukumu attīrīšana no sniega nostumjot sniegu gar malām;
1.2.8. Laukumu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas;
1.2.9. Gājēju celiņu attīrīšana no sniega nostumjot sniegu gar malām līdz 2,5m platumā;
1.2.10. Gājēju celiņu slīdamības mazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas līdz 2,5m platumā.
1.3. Darbu apjoms, izpildes kārtība un darbu izpildes laiks ir noteikts atbilstošu ceļu
uzturēšanas klasēm Darbu apjomu sarakstā ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas sezonā
(Pielikums Nr.__), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.4. Ar šo līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir atspoguļotas
__________. Šī Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksas par vienu vienību nevar tikt
palielinātas par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Noteikumiem, Darba apjomu sarakstu un
________, vai gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies Darbu izmaksu aprēķinos.
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
2.1. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi Līgumā noteiktajā laikā, kārtībā un apjomā:
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2.1.1. Mainīgos laika apstākļos ne vēlāk kā divu stundu laikā, kad ceļu un ielu stāvoklis
sasniedzis Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3.pielikumā
atrunātos raksturlielumus vai pēc Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas attiecīga pieprasījuma
saņemšanas;
2.1.2. Pastāvīgos laika apstākļos Mārupes novada ielu un ceļu sarakstā ___. Iepirkuma daļai
(Pielikums Nr.___) norādītajā laikā un kārtībā vai pēc Pasūtītāja uzdevuma.
2.1.3. Stihiskas snigšanas gadījumā, kad sniega segas biezums uz ielām un ceļiem sasniedz 10
(desmit) centimetrus, Izpildītājam jāuzsāk ielu un ceļu tīrīšana 1 (vienas) stundas laikā no
Pasūtītāja elektroniska vai telefoniska pieprasījuma saņemšanas brīža.
2.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu izpildi laika posmā no
2014.gada 31.oktobra līdz 2016.gada 29.aprīlim.
2.3. Izpildītājs sastāda un paraksta aktu (pielikums Nr.____) par iepriekšējā diennaktī
izpildītajiem Darbiem un iesniedz to Pasūtītājam, kopā ar GPS sistēmas datiem papīra
formātā vai jānosūta elektroniski Mārupes novada domes ceļu būvinženierim Jurijam
Korņevam uz e-pastu: jurijs.kornevs@marupe.lv, ne vēlāk kā līdz nākamas darba dienas plkst.
12.00. Pasūtītājs pēc iespējas īsākā laika posmā pēc akta saņemšanas veic Darbu izpildes
pārbaudi un paraksta aktu. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz šajā punktā minētajā laikā aktu
par Darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt to apmaksu un Izpildītājam nav tiesību prasīt
pretējo.
2.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai tā neatbilstību šī
līguma noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti aktā. Izpildītājs novērš aktā fiksētos trūkumus vai
nepilnības nekavējoties, skaitot no akta parakstīšanas brīža vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam
motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības.
2.5. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr šī līguma 2.4.punktā norādītajā termiņā nenovērš
Darbu nodošanas - pieņemšanas aktā fiksētos trūkumus, tad Pasūtītājam ir tiesības minēto
trūkumu novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu personu.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par izpildītajiem darbiem, pamatojoties uz Izpildītāja
sastādīto rēķinu un Pasūtītāja apstiprināto aktu (punkts 2.3.) par faktisko izpildīto darbu
apjomu 1 (vienu) reizi mēnesī.
3.2. Piestādīto dokumentu izskatīšana un apmaksa veicama 20 (divdesmit) kalendāro dienu
laikā no punktā 3.1. minēto dokumentu apstiprināšanas, ņemot vērā __________ norādītos
izcenojumus, pārskaitot aprēķināto atlīdzības summu uz rēķinā norādīto Izpildītāja bankas
kontu.
3.3. Paredzamā kopējā līgumcena iepirkuma ___.daļā - EUR ____ bez 21% PVN. Tiklīdz tiek
sasniegta paredzamā līgumcena, tā līgums tiek automātiski izbeigts un Pasūtītājs izsludina
jaunu atklāto konkursu.
3.4. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot 3.3.punktā minēto kopējo līgumcenu līguma darbības
laikā.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. izpildīt Darbus saskaņā ar Mārupes novada ielu un ceļu sarakstu ___. Iepirkuma daļai
(Pielikums Nr.___), Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajā
specifikāciju (Pielikums Nr.__), __________;
4.1.2. ar šo Līgumu uzņemtās saistības izpildīt personīgi un bez saskaņošanas ar Pasūtītāju
nav tiesīgs pieaicināt Darbu izpildei trešās personas;
4.1.3. izpildot ar šo Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikas likumdošanu,
ievērot darba drošības, sanitāri tehniskos, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides
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aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti
Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;
4.1.4. pilnā apmērā personīgi atbildēt par savu darbinieku vai Izpildītāja pieaicināto
apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai Darbu izpildes
objektam nodarītajiem zaudējumiem;
4.1.5. Darbus veikt izmantojot tikai kvalitatīvus un Latvijas Republikā sertificētus materiālus
un iekārtas;
4.1.6. savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē šajā
Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē;
4.1.7. pēc Pasūtītajā pieprasījuma nekavējoties iepazīstināt Pasūtītajā pārstāvjus ar Darbu
izpildes gaitu;
4.1.8. gadījumā, ja Pasūtītājam darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par darbu izpildes
kvalitāti vai citiem no šī Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja rakstiskās
pretenzijas un vienas darba dienas laikā no to saņemšanas brīža bez Līgumā minētā izpildes
beigu termiņa pagarinājuma un papildus maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai
nepilnības;
4.1.9. nodrošināt, ka Darbu izpildē izmantotā tehnika ir aprīkotai ar GPS sistēmu un
kaisīšanas un tīrīšanas iekārtu sensoru, kas fiksē tehnikas pārvietošanos un iekārtu lietošanu
Mārupes novadā;
4.1.10. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvjiem piekļuvi GPS sistēmai reālajā laikā, lai varētu
pārliecināties par tehnikas veikto maršrutu un atrašanos vietu konkrētajā brīdī.
4.1.11. nodrošināt GPS sistēmas datu uzglabāšanu un jānodrošina Pasūtītājam pieeja datiem
par 2 iepriekšējo mēnešu periodu;
4.2. Izpildītājs ir tiesīgs:
4.2.1. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas
saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā;
4.3. Pasūtītājs:
4.3.1. apņemas pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties ar Darbu
izpildes vietu;
4.3.2. apņemas savlaicīgi veikt visus šajā Līgumā atrunātos maksājumus;
4.3.3. apņemas 4 (četru) darba dienu laikā rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajiem
defektiem vai nepilnībām;
4.3.4. ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja darbu un izteikt saistošus norādījumus
Darbu izpildes gaitā;
4.3.5. par kontaktpersonām Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nozīmē
Mārupes novada Domes ceļu būvinženieri Juriju Korņevu, tālr.67149863, e-pasts:
jurijs.kornevs@marupe.lv.
5. GARANTIJAS UN ATBILDĪBA.
5.1. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi
atbilstoši pielikumā pievienotajā sarakstā norādītājam darbu apjomam un darbu izpildes
laikam.
5.2. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās
atļaujas, licences vai sertifikāti šajā Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.
5.3. Dodot šī Līguma punktos 5.1., 5.2. atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt
Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie
apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek
izpildītas vispār.
5.4. Darbu izpildes vai uzsākšanas termiņa kavējuma gadījumā vai Darbu izpildes nosacījumu
(Pielikums _________) un Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā Pasūtītājam ietur
līgumsodu no ikmēneša apmaksājamā rēķina 400.00 EUR (četri simti euro un 00 centi)
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apmērā par katru fiksēto darba grafika vai Līguma noteikumu neizpildīšanas faktu, kuru
konstatē Pasūtītājs.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas
pienākuma.
5.6. Par Izpildītāja piestādīto rēķinu neapmaksāšanu šajā līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā dienā no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
5.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu atbilstoši Līguma 6.3.punktam, tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no 3.3.punktā
minētās līgumcenas. Izpildītājam līgumsoda samaksa ir jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no
attiecīga Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu pilnīgai saistību
izpildei.
6.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu nākamajā dienā pēc šī Līguma 2.2.punktā atrunātā darbu
izpildes termiņa izbeigšanas, ja abas Puses pienācīgi ir izpildījušas savas saistības viena pret
otru un nav cēlušas iebildumus viena pret otru šajā sakarā līdz norādītajam termiņam.
6.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to
Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja:
6.3.1. Izpildītājs neveic uzņemtās saistības kvalitatīvi un savlaicīgi vai veic tās neatbilstoši
Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas
noteikumiem;
6.3.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem.
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus iepirkuma līguma grozījumus:
6.4.1. pagarināt darbu izpildes termiņu tikai tādā gadījumā, ja termiņa pagarinājumu izraisījuši
nepārvaramas varas apstākļi vai citi no Pasūtītāja un izpildītāja neatkarīgi apstākļi;
6.4.2. pieļaut mainīt pielietojamās tehnoloģijas un paredzētos izstrādājumus un materiālus,
aizstājot tos ar ekvivalentiem, gadījumā, ja šādu materiālu vai izstrādājumu ražošana ir
pārtraukta, vai citos gadījumos, ja Pretendents tos pierāda ar attiecīgo ražotāju vai piegādātāju
apliecinājumiem;
6.4.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kārtībai, piemērojot 63. panta ceturto
daļu.(Sarunu procedūra ar nosacījumiem).
7. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE).
7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par jebkādu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ko
izraisījuši apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt vai no kuriem nav iespējams izvairīties. Pie
šādiem apstākļiem pieskaitāmi:
globālas dabas katastrofas (ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces,utt.), sociālie konflikti (pilsoņu
kari, nemieri utt), ja kompetentas iestādes par šādu apstākļu iestāšanos izsniedz attiecīgu
izziņu;
likumdošanas ieviešana, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz šajā Līgumā noteikto
darbību izpildi.
7.2. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par punktā 7.1. minēto apstākļu sākšanos
(iestāšanos) un vienojas par saistību izpildes atlikšanas vai izbeigšanas procedūru.
8. CITI NOTEIKUMI.
8.1. Visi labojumi un grozījumi šajā Līgumā ir Pusēm saistoši, ja tie noformēti rakstveidā un
ir abu Pušu parakstīti.
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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8.3. Paziņojumiem, kas tiek sūtīti Pusēm saistībā ar šo līgumu, jābūt rakstiskiem un
uzskatāms, ka adresāts tos saņēmis, ja paziņojumi ir nosūtīti uz konkrētās Puses juridisko
adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstītu vēstuli, 4 (ceturtajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē
vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam.
8.4. Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, puses vadās pēc Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
8.5. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm.
8.6. Pielikumā:
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI.
PASŪTĪTĀJS
UZŅEMĒJS
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupe, LV-2167
Nod. maks. Reģ.Nr.90000012827
AS ,,SEB Banka" Āgenskalna filiāle
Konts LV69UNLA0003011130405
Tālr. 67934695
Fax:67149858

_______________/I. Punculis/

______________/_______/
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Nr.
p.k.

1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

Pielikums pie Līguma Nr.___
PASŪTĪTĀJS
Mārupes novada Dome, Reģ.Nr.90000012827
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
IZPILDĪTĀJS
AKTS NR.____
Par izpildīto darbu pieņemšanu par 20___.gada ___.___________
līguma Nr.5-21/____-2014 ietvaros
Darbu nosaukums
Maršruts Mērvienība
Izpildītie darbi __.__.20____.
/laukums
km/m2/m3
Daudzums Vienības Izpildīto darbu
cena
apmaksa pēc
(EUR)
apraksta
Mārupes novada pašvaldības
ielu
un
ceļu
ikdienas
uzturēšanas
darbi
ziemas
sezonā
Autoceļa attīrīšana no sniega
līdz 6m platumā
Autoceļa attīrīšana no sniega
līdz 6m platumā ar vienlaicīgu
mitrās sāls kaisīšanu
Autoceļu
slīdamības
samazināšana ar smilts-sāls
maisījumu līdz 6m platumā
Autoceļu
slīdamības
samazināšana ar smilti vai
šķembiņām līdz 6m platumā
Autoceļu
slīdamības
samazināšana ar mitro sāli līdz
6m platumā
Sniega aizvešana uz uzņēmēja
norādīto atkritumu šķirošanas
un apstrādes kompleksu
Laukumu attīrīšana no sniega
nostumjot sniegu gar malām
Laukumu
slīdamības
mazināšana, kaisot smilti vai
šķembiņas
Gājēju celiņu attīrīšana no
sniega nostumjot sniegu gar
malām līdz 2,5m platumā
Gājēju
celiņu
slīdamības
mazināšana, kaisot smilti vai
šķembiņas līdz 2,5m platumā
Kopā
PVN 21%
KOPĀ
Summa vārdiem ______________________________________
____________________________
_____________________________
_____.______.20___. plkst._______

_____.______.20____. plkst._______
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