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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
MND 2014/15.
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
Kontaktpersonas: Labiekārtošanas dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa,
Tālruņa numurs: +371 67149876
Mārupes novada Domes iepirkumu organizatore Ināra Maļinovsaka.
Tālruņa numurs: +371 67149860
Faksa numurs: +371 67149858
E-pasta adrese: inara.malinovska@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Noteikumu saņemšana
1.4.1. Noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā
formātā pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājas lapā
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/.
1.4.2. Lejuplādējot noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma
komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks
publicētas minētajā interneta mājas lapā pie noteikumiem.
1.5. Papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā,
adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi: inara.malinovska@marupe.lv.
1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.
1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja
interneta mājas lapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskieiepirkumi-2/.
1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.6. Piedāvājuma noformēšanas prasības
1.6.1. Piedāvājuma dokumentiem:
1.6.1.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.6.1.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.6.1.3. 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 pārstāvības
tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt
noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot
nostiprinājumu;
1.6.1.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un
dzēsumiem;
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1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.1.5. dokumenta atvasinājumu izstrādā noraksta, izraksta vai kopijas veidā
saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.6.1.6. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs.
Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu iepirkumā
jāsedz pretendentam.
Pretendents Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz
piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz
piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
Pretendents iesniedz 1 (vienu) aizlīmētu un aizzīmogotu ar zīmogu un/vai
parakstu iesaiņojumu, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. Piedāvājuma dokumenti
jāsakārto šādā secībā:
1.6.4.1. pieteikums (pielikums Nr. 1);
1.6.4.2. pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar šo noteikumu 3.1. punktu;
1.6.4.3. tehniskais - finanšu piedāvājums.
Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkuma „Zālienu pļaušana Mārupes novada teritorijā 2014.gada vasaras
sezonā”,
identifikācijas numurs MND 2014/15
Neatvērt līdz 2014. gada 4. aprīļa, plkst. 12:00

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu iepirkuma komisijai līdz
2014. gada 4. aprīļa plkst. 12:00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas
ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.
1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta
norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pasūtītājam pēc noteikumu
1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir zālienu pļaušana Mārupes novada teritorijā 2014.gada
vasaras sezonā (turpmāk – pakalpojumi) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā –
darbu daudzumu saraksts (Pielikums Nr. 2) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 77310000-6 (zaļo platību apzaļumošanas un
kopšanas pakalpojumi).
2.1.3. Iepirkuma priekšmeta apjoms: saskaņā ar pasūtītāja tehniskajā specifikācijā –
darbu daudzumu sarakstā norādītajiem darbu apjomiem (Pielikums Nr. 2).
2.1.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
2.2. Līguma noteikumi
2.2.1. Zāles pļaušanas darbi Noteikumu Tehniskajā specifikācijā norādītajos Mārupes
novada objektos, jāveic saskaņā ar pasūtītāja izsniegtu darba uzdevumu, tajā
norādītajos termiņos.
2.2.2. Prasības zāles pļaušanai:
1.Orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas:
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I.grupas objektos līdz 10cm (vidēji pļaujami 1 reizi nedēļā vai divās nedēļās)
II.grupas objektos līdz 25cm (vidēji pļaujami no 2-5 reizēm sezonā),
III.grupas objektos līdz 35cm (pļaujami divas reizes sezonā).
2.Orientējošais zāles augstums pēc pļaušanas:
I.grupas objektos zāles augstumam jābūt ne vairāk kā 2 cm augstumā visā
platībā. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un savākta (utilizāciju
nodrošina izpildītājs);
II.grupas objektos zāles augstumam jābūt ne vairāk kā 5 cm augstumā visā
platībā. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta,
III.grupas objektos zāles augstumam jābūt ne vairāk kā 10 cm augstumā visā
platībā. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta.
3. Grāvju nogāžu pļaušana:
Zāles un krūmu atvašu līdz 8 cm diametrā pļaušana ar teleskopisko grāvju
pļaujmašīnu vai trimmeri meliorācijas grāvju nogāzēs. Pēc pļaušanas zāles un
atvašu augstumam jābūt ne vairāk kā 10 cm visā pļaušanas platībā. Pļāvums
līdzens, nopļautā zāle, atvases sasmalcinātas un vienmērīgi izkliedētas vai
nopļautās atvases utilizējamas (ja pļauj ar trimmeri). Nopļautā zāle un atvases
nedrīkst atrasties grāvja ūdenī un caurtekās. Nedrīkst sabojāt paliekošo koku
stumbrus. Savākt un utilizēt pļaujamajā teritorijā esošos atkritumus.
2.2.3. Divu nedēļu darba uzdevuma kopējais apjoms apmēram 10 ha dažādos objektos
(dažādās novada vietās), ar dažādiem pļaušanas apstākļiem.
2.2.4. Kopējais līguma izpildes termiņš – no līguma slēgšanas brīža līdz 2014.gada
31.oktobrim.
2.2.5. Darbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas
darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem,
instrumentiem un transportlīdzekļiem).
2.2.6. Līguma noteikumi saskaņā ar iepirkuma noteikumiem pievienoto līguma projektu
(Pielikums Nr. 7). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz
pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
2.3. Paredzamā līgumcena
Līdz 41 999,99 EUR bez PVN.
2.4. Līguma izpildes vieta
Mārupes novada administratīvā teritorija (skatīt karti http://www.balticmaps.eu/, pašvaldību
karte, Mārupes novada pašvaldība).
3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.1.1. Pretendenta
apliecinājums
par 3.1.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai
piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta
iepirkumā (aizpildīts Pielikums
pretendenta pārstāvim ar pārstāvības
Nr. 1).
tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
3.1.1.2. Ja pretendents ir piegādātāju
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Prasība

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām.
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.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.3. Pretendenta (piegādātāju apvienības,
visu tās dalībnieku) vidējais finanšu
apgrozījums trīs iepriekšējos gados
(2011., 2012., 2013.) ir vienāds, vai
lielāks nekā paredzamā līguma
summa.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad
finanšu
apgrozījumam
jāatbilst
iepriekš minētajai prasībai attiecīgi
īsākā laikā.

3.1.3.1.

3.1.3.2.
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Iesniedzamais dokuments
apvienība un sabiedrības līgumā nav
atrunātas
pārstāvības
tiesības,
pieteikuma oriģināls jāparaksta
katras personas, kas iekļauta
piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar
pārstāvības tiesībām.
Izziņa no Uzņēmumu Reģistra vai
citas valsts līdzvērtīgas iestādes par
amatpersonu paraksta tiesībām.
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 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.
Fiziskām personām - LR Valsts
ieņēmumu
dienesta
nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības
apliecināta kopija.
Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā
iesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs
izdotu
reģistrācijas
apliecības kopiju.
Pretendenta vadītāja (personas ar
pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un
galvenā
grāmatveža
parakstīts
apliecinājums par pretendenta vidējo
finanšu apgrozījumu (norādot katra
gada (2011., 2012. un 2013.) finanšu
apgrozījumu), kas ir atbilstošs
iepirkuma noteikumu 3.1.3. punkta
prasībām.
Ja
pretendents
balstās
uz
apakšuzņēmēja
spējām,
tad
noteikumu 3.1.3. punktā minēto
dokumentu iesniedz par konkrēto
apakšuzņēmēju. Šādā gadījumā
piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi
(finanšu), iesniedzot šo uzņēmēju

Prasība

Iesniedzamais dokuments
apliecinājumu vai vienošanos par
sadarbību konkrētā līguma izpildei.
3.1.4.1. Apliecinājums par
pretendenta
pieredzi atbilstoši 3.1.4. punktā
noteiktajam (Pielikums Nr. 5).
3.1.4.2. Apliecinājumā uzrādīto pieredzi
pretendents apliecina ar vismaz
2 (divām)
atsauksmēm
no
3.1.4.1. apakšpunktā
minētā
apliecinājumā norādītajiem izpildīto
pakalpojumu pasūtītājiem.

3.1.4. Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējo gadu
laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai ir pieredze vismaz 2 (divas)
sezonas zāles pļaušanas pakalpojuma
sniegšanā iepirkuma priekšmetam
līdzvērtīgā apjomā un paredzamajā
līguma summā. Par līdzīgiem darbiem
tiek uzskatīti zaļās zonas kopšanas
darbi
apdzīvotās
vietās
vai
kompleksās teritorijās ar kopjamo
platību virs 10 ha.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad
pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai
prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.1.5. Pretendents pakalpojuma izpildes
procesu nodrošina ar:
a) atbildīgo
darbu
vadītāju
(kontaktpersonu līguma darbības
laikā);
b) sertificētu
darba
aizsardzības
speciālistu;

3.1.5.1. Piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja
apliecinājums
par
gatavību
piedalīties iepirkuma līguma izpildē
(Pielikums Nr. 6).
3.1.5.2. Piedāvātā
darba
aizsardzības
speciālista kompetenci apliecinoša
dokumenta (sertifikāta, apliecības,
licences u.c.) kopija.
3.1.6.1. Pretendenta
apliecinājums,
ka
uzvaras gadījumā pirms darbu
uzsākšanas tiks noslēgts līgums par
pretendenta civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu (Pielikums Nr. 1).

3.1.6. 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.
3.1.7. Pretendents nodrošinās pļautajās
grāvju nogāzēs savākto atkritumu
utilizāciju.

3.1.7.1. Pretendenta
apliecinājums
ka
gadījumā, ja pretendents kļūs par
uzvarētāju iepirkumā un ar viņu tiks
noslēgts iepirkuma līgums, tas
noslēgs līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju par pļaušanas laikā
un teritorijā savākto atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu
un
uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo
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Prasība

Iesniedzamais dokuments
aktu prasībām. Ja Pretendentam ir
noslēgts līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju
par
atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu
un
uzglabāšanu, var iesniegt līguma
apliecinātu kopiju.

3.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.2.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst pievienotajai formai Noteikumu
Pielikums Nr. 3. un norādītajai tehniskajai specifikācijai – darbu daudzumu
sarakstam (Pielikums Nr. 2).
3.2.2. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši pasūtītāja veidlapai (Pielikums Nr. 4)
un saskaņā ar iepirkuma noteikumu Tehnisko specifikāciju - Darba daudzumu
sarakstu (Pielikums Nr. 2).
3.2.3. Piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām EUR (euro), aprēķinot un
norādot piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt
ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas,
saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Darbu izpildi.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu summu EUR (euro)
bez PVN par 1 (vienu) pļaušanas reizi Pasūtītāja norādītajos objektos (Pielikums Nr. 2) un
1ha grāvju nogāzēs.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles
kritēriju.
4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs piecos posmos:
4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
4.2.2.2. pretendentu atlase, atbilstoši 3.1. punktā noteiktajam;
4.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana.
4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību noteikumu 1.6. 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. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā
pretendenta atbilstību iepirkuma noteikumu 3.1. punktā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma noteikumos noteiktajām pretendentu
atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un
iepirkuma komisija tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
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4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentu tehniskais piedāvājums atbilst
tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr. 2).
4.5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta norādītais darbu garantijas un
izpildes termiņš ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu prasībām.
4.5.3. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām un/vai
Iepirkuma noteikumu 3.2.1. punkta prasībām, iepirkuma komisija izslēdz
pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6. Piedāvājuma vērtēšana
4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai 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
labojumus.
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 Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu
piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.
4.6.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas,
ja netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Noteikumu,
t.sk. tehniskajā specifikācijā, noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
4.6.5. Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez
rezultātiem jebkurā iepirkuma daļā, ja:
4.6.5.1. nav saņemts neviens piedāvājums;
4.6.5.2. kandidāti neatbilst izvirzītajām prasībām;
4.6.5.3. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursu limitus
vai ja tam ir objektīvs pamatojums.
4.6.6. Ja vairāki pretendenti iesniedz piedāvājumus ar vienādu kopējo piedāvāto cenu
par vienu darbu veikšanas reizi, tad Pasūtītājs slēdz līgumu ar pretendentu, kurš
piedāvājis zemāko kopējo piedāvāto cenu par pļaušanu II.grupas objektos.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas pieņemšanas
5.1.1. Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu
esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, Iepirkuma komisija pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta septīto daļu. Ja iepirkuma komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.
5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju
apvienība, iepirkuma komisija pieprasa noteikumu 5.1.1. punktā minētos
dokumentus par katru piegādātāju apvienības biedru.
5.1.3. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piesaistījis
apakšuzņēmēju, iepirkuma komisija var pieprasīt iesniegt noteikumu 5.1.1. punktā
minētos dokumentus par katru piesaistīto apakšuzņēmēju.
5.2. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, līguma slēgšana
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5.2.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis
Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu
EUR (euro) bez PVN.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.2.3. Ja par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīta personu grupa, personu grupai 10 (desmit)
darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts iepirkuma komisijas lēmums un tas
paziņots pretendentiem, jāizveido personālsabiedrība. Sabiedrība rakstveidā
informē pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā un
jāpievieno paziņojumam personālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;
5.2.4. Ja Pasūtītājs nesaņem iepirkuma noteikumu 5.2.3. punktā minētajā termiņā
norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma
līgumu un pasūtījuma izpilde var tikt nodota Pretendentam, kurš iesniedza
piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto cenu.
5.2.5. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no
pasūtītāja nosūtītā (uz pretendenta piedāvājumā norādītā elektroniskā pasta adresi)
uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs
neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
5.2.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma
noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR
(euro) bez PVN.
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa).
Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija – darbu daudzumu saraksts.
Pielikums Nr. 3– Tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Finanšu piedāvājums (veidlapas)
Pielikums Nr. 5.- Apliecinājums par pieredzi (veidlapa).
Pielikums Nr. 6 –Darbu vadītāja apliecinājums
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts.
Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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Pielikums Nr. 1
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: „Zālienu pļaušana Mārupes novada teritorijā 2014.gada vasaras sezonā”
(identifikācijas Nr. MND 2014/15)
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV-2167
Latvija
1. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam
iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt zālienu pļaušanu Mārupes novada
teritorijā 2014.gada vasaras sezonā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām
prasībām par piedāvāto cenu par 1 (vienu) pļaušanas reizi:
Cena par 1
(vienu) pļaušanas
reizi EUR bez
PVN

Objekti

Cena par 1
(vienu)
pļaušanas reizi
EUR ar PVN

I.grupa+II.grupa+III.grupa+meliorācijas grāvju
nogāžu pļaušana
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
2.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
3. Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildē pretendents plāno piesaistīt šādu (-us)
apakšuzņēmēju (-us):
3.1. apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese: ___________________;
3.2. apakšuzņēmējam nododamais apjoms %: _____________________________.
4. Mēs apliecinām, ka
4.1. Līguma izpildes termiņš – ne no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 31. 10. 2014.
4.2. 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
(turpmāk - PVN). Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu slēgsim ar noteikumu,
saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek
izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai personai.
4.3. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā
iepirkumā;
4.4. ja kļūsim par uzvarētāju iepirkumā un ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums,
noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un
utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.5. nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma
noteikumos un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
5. Mēs apņemamies:
5.1. ievērot iepirkuma noteikumus;
5.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai
par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai;
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5.3. slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar
iepirkuma noteikumu Pielikums Nr. 7, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un
dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā, par katru daļu atsevišķi.
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Pielikums Nr. 2
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBU DAUDZUMU SARKASTS
Mārupes novada karti skatīt. http://www.balticmaps.eu/, pašvaldību karte, Mārupes novada
pašvaldība.
1.Tehniskās specifikācijas – pļaujamās platības
Zāles pļaušanas darbi līguma darbības laikā Tehniskajā specifikācijā norādītajos Mārupes
novada administratīvās teritorijas objektos, jāveic saskaņā ar pasūtītāja izsniegtu darba
uzdevumu, tajā norādītajos termiņos.
1.Orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas:
I.grupas objektos līdz 10cm (vidēji pļaujami 1 reizi nedēļā vai divās nedēļās),
II.grupas objektos līdz 25cm (vidēji pļaujami no 2-5 reizēm sezonā),
III.grupas objektos līdz 35cm (pļaujami divas reizes sezonā).
2.Orientējošais zāles augstums pēc pļaušanas:
I.grupas objektos zāles augstumam jābūt ne vairāk kā 2 cm augstumā visā platībā. Pļāvums
līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un savākta (utilizāciju nodrošina izpildītājs);
II.grupas objektos zāles augstumam jābūt ne vairāk kā 5 cm augstumā visā platībā. Pļāvums
līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta,
III.grupas objektos zāles augstumam jābūt ne vairāk kā 10 cm augstumā visā platībā. Pļāvums
līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta.
3.Grāvju nogāžu pļaušana:
Zāles un krūmu atvašu līdz 8 cm diametrā pļaušana ar teleskopisko grāvju pļaujmašīnu vai
trimmeri meliorācijas grāvju nogāzēs. Pēc pļaušanas zāles un atvašu augstumam jābūt ne
vairāk kā 10 cm visā pļaušanas platībā. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle, atvases sasmalcinātas
un vienmērīgi izkliedētas vai nopļautās atvases utilizējamas (ja pļauj ar trimmeri). Nopļautā
zāle un atvases nedrīkst atrasties grāvja ūdenī un caurtekās. Nedrīkst sabojāt paliekošo koku
stumbrus. Savākt un utilizēt pļaujamajā teritorijā esošos atkritumus.
Pļaušanas apstākļi (reljefs – nogāzes, grāvji, koki, būves u.c.) objektos ir dažādi!
Divu nedēļu darba uzdevuma kopējais apjoms apmēram 10 ha dažādos objektos (dažādās
novada vietās), ar dažādiem pļaušanas apstākļiem.
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I. Objektu saraksts.
Objektu adreses

Platība (ha)*

I.grupa
1.

Represijās cietušo piemineklis (“Kriškalni”)

0.27

2.

Jaunmārupes stadions (Īvju iela 5)

2.50

3.

Skultes stadions (Skultes iela 20)

2.32

II.grupa
4.
5.

Čiekuru ielas nomales (pļāvuma platums 3m) un
pamežs Čiekuru iela 1, Čiekuru iela 3, Meža iela 20
Apvedceļa (A5) bērzu aleja abās pusēs ceļam līdz
dzīvžogam un robežšķirtnei

3.80
2.75

6.

Zaļā zona starp Kārklu ielu un Neriņas upi

0.16

7.

Mežs Mazcenu alejā 39/1

1.40

8.

Ozolu iela 15A ( mežs), Ozolu iela 33 (grāvja gals)

1.26

9.
10.

Jaunmārupes dabas parka pļavas Mazcenu aleja 2a,
4a (daļa), 3/1
Grāvja un Neriņas nogāze (no apvedceļa līdz
Alkšņu ielas tiltiņam)

2.50
1.16

11.

Dabas parkam pieguļošā viadukta nogāze

0.42

12.

“Pavasari” meža daļa

4.50

13.

“Pavasari” pļavas daļa

2.44

14.

Mazcenu alejas nomales starp brauktuvi un ietvi
(no “Švarceniekiem” līdz mūzikas skolai)

1.00

15.

Ozolu iela 30 meža daļa

0.66

16.

Ozolu iela 24 un Ozolu iela 30 pļavas daļa

1.13

17.

Loka ceļš 58, Ozolu iela 2

4.99

18.

Kļavu iela 4

0.24

19.

Mazcenu aleja 4 („Švarcenieki”)

0.45

14

20.

„Ūdensrozes”

0.90

21.

Mazcenu aleja 6

0.13

22.

Mazcenu aleja 8

0.13

23

Mazcenu aleja 13

0.42

24.

Mazcenu alejas 33/2 (divi iekšpagalmi)

0.50

25.

Dzelzceļa ielas nomales, posmā no Sīpeles ielas
līdz Rudzrogu ielai

2.70

26.

Plieņciema ielas nomales (pļāvuma platums 3m)

1.45

27.

Kantora ielas nomales (pļāvuma platums 3m)

1.79

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

Daugavas ielas nomales (līdz īpašumu žogiem), no
Sīpeles ielas līdz Mārupītes gatvei
Pededzes iela no Daugavas līdz Pērses ielai
(pļāvuma platums 2m un līdz ietvei un1m aiz tās)
Bebru iela no Daugavas līdz Gaujas ielai (pļāvuma
platums 5m) un Bebru iela 10
Daugavas ielas nomales (pļāvuma platums 10m), no
Mārupītes gatves līdz Lielajai ielai
“Mārupīte”, posmā no Daugavas ielas līdz
privātīpašuma robežpunktam 35 m aiz Skaņā kalna
ielas no ūdens malas līdz privātīpašuma žogiem un
līdz ielas segumam, Mārupītes gatves pretējā
nomale līdz privātīpašumu žogiem. Mārupītes gatve
2A
“Mārupīte”, posmā no Skaņā kalna ielas līdz
Lapiņu dambim no ūdens malas līdz privātīpašuma
žogiem un līdz ielas segumam, abi krasti
“Mārupīte”, posmā no Daugavas ielas līdz Pededzes
ielai no ūdens malas līdz privātīpašuma žogiem un
līdz Laimdotas ielas malai, no ūdens malas līdz
Abavas ielas segumam. Novadgrāvja nomale no
ūdens malas līdz Abavas ielas segumam.

1.80
0.20
1.00
1.52

3.11

1.25

1.3

35.

Rožu iela 35

2.00

36.

Pededzes iela 18

0.07

37.

Beržu ielas novadgrāvis no ūdens līdz ceļam,
posmā no Mārupītes gatves līdz Liepkalnu ielai

0.20

38.

Vārpu iela 4

0.15

39.

Dreimaņu iela 12; 14

0.3

15

40.

Zeltiņu iela 10

0.35

41.

Meldriņu iela 3

0.24

42.

Vecozolu ielas posma nomales (pļāvuma platums
5m) no Jelgavas ceļa līdz Aplociņu ielai

0.70

43.

Tīraines iela 14

1.69

44.

Cidoniju iela 2

1.04

45.

Jelgavas ceļa nomales (pļāvuma platums 5m) un
Jelgavas ceļš 27, no dzelzceļa pārbrauktuves līdz
Lapiņu dambim

1.35

46.

Jelgavas ceļš 29

0.55

47.

Tīraines iela 37 A

0.23

48.

Tīraines iela 40

0.24

49.

Viršu iela 20

7.22

50.

Jelgavas ceļš 31,

1.20

51.

Jelgavas ceļš 36

0.50

52.

Pakalniņu iela 6 ,Pakalniņu ielas nomales

0.29

53.

Tīraines iela

0.10

54.

Vecozolu iela 107

1.18

55.

56.

Gerberu iela 1, Liliju un Gerberu ielas
stūris
Skultes ielas nomale (pļāvuma platums no ielas
seguma līdz pieguļošo īpašumu robežām, ietverot
laukumu zem lidmašīnas un no ielas seguma līdz
gājēju celiņam, iekškvartāla ceļam, arī 1m platumā
aiz tiem), Skultes iela 3

0.15

2.20

57.

Skultes iela 31 ( meža daļa)

2.50

58.

Skultes ielas iekšpagalms

0.43

59.

Tīraines dārzi -4

4.23

60.
61.

Vecozolu ielas nomales (pļāvuma platums 7m) no
Mārupītes gatves līdz Aplociņu ielai
Gaujas ielas nomales (no Konrādu ielas līdz PII
„Zeltrīti”)
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1.85
0.95

62.
63.
64.

Liliju ielas nomales

1.30

Zeltiņu ielas (no Rožleju līdz Liliju ielai) nomale un
grāvja mala
Krasta un Neriņas ielas nomales, Neriņas krasts no
Mazcenu alejas līdz Neriņas 17 un līdz Krasta ielas
pagriezienam

0.12
0.98

65.

Zieduklēpju iela 5

0.25

66.

Ziedlejas-2

0.39
III.grupa

67.

Kantora iela 134

1.19

68.

Zeltiņu iela 128

0.80

69.

“Mākoņi -5”

0.12

70.

“Cieceri -5”

1.00

71.

“Atmodas -5”

0.41

72.

Daugavas ielas nomale, posmā no
„Zaigām” līdz Daugavas ielai 38

1.00

73.

Stīpnieku ceļš 32

0.28

74.

Tīraines dārzi -7, Viršu iela 9

3.10

75.

Tīraines dārzi -8

2.21

76.

Starpgabals pie Ulmaņa gatves

0.35

77.

Sēļu iela 4

0.74

78.

„Sprosti – 1” pļavas daļa

2.37

79.

„Muižnieki – 5”

5.50

80.

„Krāces”

4.20

81.

„Jaungraviņas”

8.29

82.

„Kaktiņi -1”

4.50

83.

„Noriņas”

30.49

84.

„Ozolkalni -5”

1.22
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85.

Starpgabals aiz „Viesītēm”

0.31

86.

Tīraines dārzi - 1

4.22

87.

Tīraines dārzi - 2

4.19

88.

Tīraines dārzi -4

4.23

89.

„Veldres – 2”

1.28

90.

Starpgabals pie Ieķiem

0.32

91.

„Spāres”

2.00
II. Meliorācijas grāvju nogāžu pļaušana.

92.

Meliorācijas grāvju nogāžu pļaušana
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1.00

Pielikums Nr. 3
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lai paveiktu Tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus un sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pretendenta _____________rīcībā būs sekojoša tehnika un instrumenti:
Nr.p.k.
Tehnika, instrumenti
Skaits
Īpašumā, valdījumā, nomā
1.
2.
3.
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Pielikums Nr. 4
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem
Veidlapas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
___________________________________, iepazinušies ar iepirkuma Noteikumu
(uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.)

un tehniskajās specifikācijas izvirzītajām prasībām, piedāvājam veikt zālienu pļaušanu
Mārupes novada teritorijā saskaņā ar noteikumu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma
noteikumiem, par kopējo summu par vienu pļaušanas reizi norādītajos objektos:
* Kopējā cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi, kā arī transporta izdevumi.
Platība (ha)*

Objektu adreses

I.grupa
1.

Represijās
cietušo
(“Kriškalni”)

piemineklis

2.

Jaunmārupes stadions ( Īvju iela 5)

2.50

3.

Skultes stadions (Skultes iela 20)

2.32

0.27

Kopā I.grupa:
II.grupa
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Čiekuru ielas nomales (pļāvuma
platums 3m) un pamežs Čiekuru iela
1, Čiekuru iela 3, Meža iela 20
Apvedceļa (A5) bērzu aleja abās
pusēs ceļam līdz dzīvžogam un
robežšķirtnei
Zaļā zona starp Kārklu ielu un
Neriņas upi
Mežs Mazcenu alejā 39/1

3.80

2.75
0.16
1.40

Ozolu iela 15A ( mežs), Ozolu iela
33 (grāvja gals)
Jaunmārupes dabas parka pļavas
Mazcenu aleja 2a, 4a (daļa), 3/1
Grāvja un Neriņas nogāze (no
apvedceļa līdz Alkšņu ielas tiltiņam)
Dabas parkam pieguļošā viadukta
nogāze
“Pavasari” meža daļa

1.26
2.50
1.16
0.42
4.50

20

Cena par 1
(vienu)
pļaušanas
reizi EUR bez
PVN

Cena par 1
(vienu)
pļaušanas
reizi EUR ar
PVN

13.

“Pavasari” pļavas daļa

2.44

14.

Mazcenu alejas
brauktuvi
un
“Švarceniekiem”
skolai)

1.00

15.

Ozolu iela 30 meža daļa

0.66

16.

Ozolu iela 24 un Ozolu iela 30
pļavas daļa

1.13

17.

Loka ceļš 58, Ozolu iela 2

4.99

18.

Kļavu iela 4

0.24

19.

Mazcenu aleja 4 („Švarcenieki”)

0.45

20.

„Ūdensrozes”

0.90

21.

Mazcenu aleja 6

0.13

22.

Mazcenu aleja 8

0.13

23

Mazcenu aleja 13

0.42

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

nomales starp
ietvi
(no
līdz
mūzikas

Mazcenu
alejas
33/2
(divi
iekšpagalmi)
Dzelzceļa ielas nomales, posmā no
Sīpeles
ielas līdz Rudzrogu ielai
Plieņciema ielas nomales (pļāvuma
platums 3m)
Kantora ielas nomales (pļāvuma
platums 3m)
Daugavas ielas nomales (līdz
īpašumu žogiem), no Sīpeles ielas
līdz Mārupītes gatvei
Pededzes iela no Daugavas līdz
Pērses ielai (pļāvuma platums 2m un
līdz ietvei un1m aiz tās)
Bebru iela no Daugavas līdz Gaujas
ielai (pļāvuma platums 5m) un Bebru
iela 10
Daugavas ielas nomales (pļāvuma
platums 10m), no Mārupītes gatves
līdz Lielajai ielai
“Mārupīte”, posmā no Daugavas
ielas
līdz
privātīpašuma
robežpunktam 35 m aiz Skaņā kalna
ielas
no
ūdens
malas
līdz
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0.50
2.70
1.45
1.79
1.80

0.20

1.00

1.52

3.11

33.

34.

privātīpašuma žogiem un līdz ielas
segumam, Mārupītes gatves pretējā
nomale līdz privātīpašumu žogiem.
Mārupītes gatve 2 A
“Mārupīte”, posmā no Skaņā kalna
ielas līdz Lapiņu dambim no ūdens
malas līdz privātīpašuma žogiem un
līdz ielas segumam, abi krasti
“Mārupīte”, posmā no Daugavas
ielas līdz Pededzes ielai no ūdens
malas līdz privātīpašuma žogiem un
līdz Laimdotas ielas malai, no ūdens
malas līdz Abavas ielas segumam.
Novadgrāvja nomale no ūdens malas
līdz Abavas ielas segumam.

1.25

1.3

35.

Rožu iela 35

2.00

36.

Pededzes iela 18

0.07

37.

Beržu ielas novadgrāvis no ūdens
līdz ceļam, posmā no Mārupītes
gatves līdz Liepkalnu ielai,

0.20

38.

Vārpu iela 4

0.15

39.

Dreimaņu iela 12; 14

0.3

40.

Zeltiņu iela 10

0.35

41.

Meldriņu iela 3

0.24

42.

Vecozolu ielas posma nomales
(pļāvuma platums 5m) no Jelgavas
ceļa līdz Aplociņu ielai

0.70

43.

Tīraines iela 14

1.69

44.

Cidoniju iela 2

1.04

45.

Jelgavas ceļa nomales (pļāvuma
platums 5m) un Jelgavas ceļš 27, no
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Lapiņu
dambim

1.35

46.

Jelgavas ceļš 29

0.55

47.

Tīraines iela 37 A

0.23

48.

Tīraines iela 40

0.24

49.

Viršu iela 20

7.22
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50.

Jelgavas ceļš 31,

1.20

51.

Jelgavas ceļš 36

0.50

52.

Pakalniņu iela 6 ,Pakalniņu ielas
nomales

0.29

53.

Tīraines iela

0.10

54.

Vecozolu iela 107

1.18

55.

56.

Gerberu iela 1, Liliju un Gerberu
ielas
stūris
Skultes ielas nomale (pļāvuma
platums no ielas seguma līdz
pieguļošo īpašumu robežām, ietverot
laukumu zem lidmašīnas un no ielas
seguma
līdz
gājēju
celiņam,
iekškvartāla ceļam, arī 1m platumā
aiz tiem), Skultes iela 3

0.15

2.20

57.

Skultes iela 31 ( meža daļa)

2.50

58.

Skultes ielas iekšpagalms

0.43

59.

Tīraines dārzi -4

4.23

60.
61.
62.
63.

64.

Vecozolu ielas nomales (pļāvuma
platums 7m) no Mārupītes gatves
līdz Aplociņu ielai
Gaujas ielas nomales (no Konrādu
ielas līdz PII „Zeltrīti”)
Liliju ielas nomales

1.85
0.95
1.30

Zeltiņu ielas (no Rožleju līdz Liliju
ielai) nomale un grāvja mala
Krasta un Neriņas ielas nomales,
Neriņas krasts no Mazcenu alejas
līdz Neriņas 17 un līdz Krasta ielas
pagriezienam

0.12

0.98

65.

Zieduklēpju iela 5

0.25

66.

Ziedlejas-2

0.39
Kopā II.grupa:
III grupa

67.

Kantora iela 134

1.19

23

68.

Zeltiņu iela 128

0.80

69.

“Mākoņi -5”

0.12

70.

“Cieceri -5”

1.00

71.

“Atmodas -5”

0.41

72.

Daugavas ielas nomale, posmā no
„Zaigām” līdz Daugavas ielai 38

1.00

73.

Stīpnieku ceļš 32

0.28

74.

Tīraines dārzi -7, Viršu iela 9

3.10

75.

Tīraines dārzi -8

2.21

76.

Starpgabals pie Ulmaņa gatves

0.35

77.

Sēļu iela 4

0.74

78.

„Sprosti – 1” pļavas daļa

2.37

79.

„Muižnieki – 5”

5.50

80.

„Krāces”

4.20

81.

„Jaungraviņas”

8.29

82.

„Kaktiņi -1”

4.50

83.

„Noriņas”

30.49

84.

„Ozolkalni -5”

1.22

85.

Starpgabals aiz „Viesītēm”

0.31

86.

Tīraines dārzi - 1

4.22

87.

Tīraines dārzi - 2

4.19

88.

Tīraines dārzi -4

4.23

89.

„Veldres – 2”

1.28

90.

Starpgabals pie Ieķiem

0.32

91.

„Spāres”

2.00

24

Kopā III.grupa:
92.

Meliorācijas grāvju nogāžu pļaušana

1km

Kopā meliorācijas grāvju nogāžu pļaušana:
PAVISAM KOPĀ
(I.grupa+II.grupa+III.grupa+meliorācijas grāvju
nogāžu pļaušana):
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Pielikums Nr. 5
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem
veidlapa

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
2. Apliecinām, ka mums ir pieredze ______________ iepriekšējo __ (_______) gadu laikā
pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:
Nr.
p.k.

Veikto pakalpojumu
īss apraksts, kopējā
līgumcena

Pakalpojuma
sniegšanas
periods (gads)

Statuss (galvenais uzņēmējs vai
apakšuzņēmējs), veiktais darbu
apjoms %

Pasūtītāja
nosaukums,
kontaktpersona,
tālrunis

1.
2.

Klāt pievienojam ___atsauksmes no norādītajiem pasūtītājiem.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2014. gada __. ______________.
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Pielikums Nr. 6
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem

DARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
Es, _____________ (vārds, uzvārds) p.k._________ (personas kods), apakšā
parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā darbu vadītājs (kontaktpersona) strādāt pie iepirkuma
„Zālienu pļaušana Mārupes novada teritorijā 2014.gada vasaras sezonā” līguma izpildes
atbilstoši iepirkuma noteikumiem, gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums)
tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu par zālienu pļaušanu Mārupes novadā.
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu
konflikta situācijā.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt iepirkuma laikā.
Vārds, Uzvārds
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 7
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/15, noteikumiem

PROJEKTS
LĪGUMS
LĪGUMS Nr.5-21/________2014
Par zālienu pļaušana Mārupes novada teritorija 2014.gada vasaras sezonā
Mārupē,

2014.gada ___.________

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.90000012827, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās
izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma
pamata, no vienas puses, un
__________, juridiskā adrese: __________, tās _________, kurš rīkojas uz
sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses,
bet katrs atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz ________________ rezultātiem, noslēdz šāda
satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, ar savu darbaspēku, materiāliem,
inventāru, atbilstoši iepirkuma Nr._____ noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) un
saskaņā ar Piegādātāja iesniegto ________, veikt zālienu pļaušanu Mārupes novada teritorijā,
turpmāk tekstā – Darbi.
1.2. Ar šo līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir atspoguļotas
________. Šī Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta par
Darbiem, kas jāveic saskaņā ar _______, vai gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies Darbu
izmaksu aprēķinos.
2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar Izpildītāja _______
norādīto izcenojumu par vienu Dabu izpildes reizi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa
pamatojoties uz šī Līguma 3.3.punktā parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu, 10 (desmit)
darba diena laikā, skaitot no atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, ieskaitot atlīdzību
Izpildītāja rēķinā norādītajā kontā.
2.2. Līguma kopējā summa nevar pārsniegt EUR 41 999.99 (četrdesmit viens tūkstotis
deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi), bez PVN.
2.3. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot 2.2.punktā minēto kopējo līgumcenu un/vai
__________ norādītos Darbu veidus Līguma darbības laikā.
3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1. Izpildītājs uzsāk šajā Līgumā atrunāto Darbu izpildi saskaņā ar Pasūtītāja elektroniski
nosūtīto (bez elektroniski drošā paraksta un laika zīmoga) Darba uzdevumu, kurš tiek nosūtīts
uz Izpildītāja e-pastu:______________, un kurā ir norādīts Darbu izpildes objekts, veids,
Darbu izpildes sākuma un beigu termiņš. Sagatavot šajā punktā minēto elektronisko Darba
uzdevumu ir tiesīgi šādi Pasūtītāja pārstāvji: Mārupes novada Labiekārtošanas dienesta
vadītāja Ziedīte Lapiņa, e-pasts: ziedite.lapina@marupe.lv, un Mārupes novada Domes
izpilddirektors Ivars Punculis, e-pasts: ivars.punculis@marupe.lv.
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3.2. Izpildītājs darbus izpilda Darba uzdevumā norādītajos termiņos. Par Darba uzdevuma
izpildi Izpildītājs sastāda, paraksta un iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas – pieņemšanas
aktu, kurā pa pozīcijām norāda ar Darbu izpildi saistītos izdevumus un to apmēru.
3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas veic Darbu izpildes pārbaudi
un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai tā neatbilstību šī
līguma noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti nodošanas – pieņemšanas aktā. Izpildītājs par
saviem līdzekļiem novērš aktā fiksētos trūkumus vai nepilnības 3 (trīs) darba dienu laikā
skaitot no akta parakstīšanas brīža vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu
novērst trūkumus vai nepilnības. Pēc trūkumu novēršanas Puses atkārtoti paraksta aktu par
izpildītajiem darbiem un izdevumu apmēru. Parakstītais pieņemšanas – nodošanas akts ir
pamats atlīdzības izmaksai.
3.5. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr šī līguma 3.3. punktā norādītajā termiņā nenovērš
darbu nodošanas – pieņemšanas aktā vai, iebildumu esamības gadījumā, eksperta slēdzienā,
norādītos trūkumus, tad Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu novēršanai uz Izpildītāja
rēķina uzaicināt citu personu.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
4.1.1. izpildīt Darbus saskaņā ar __________;
4.1.2. uzsākot zālienu pļaušanu Mārupes novada teritorijā, ievērot Pasūtītāja sagatavotajā Darba
uzdevumā norādītos Darbu uzsākšanas un beigšanas termiņus;
4.1.3. izpildot ar šo Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus, ievērot būvniecības, darba drošības, sanitāri tehniskos, ugunsdrošības un
vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas
Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas
rezultātā;
4.1.4. ar šo Līgumu uzņemtās saistības izpildīt personīgi un bez iepriekšējas saskaņošanas ar
Pasūtītāju nenodot pielīgto saistību izpildi trešajām personām;
4.1.5. pilnā apmērā personīgi atbildēt par savu darbinieku vai Izpildītāja pieaicināto
apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītāja vai Darbu izpildes
objektam nodarītajiem zaudējumiem;
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 PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja 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 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas bez attiecīgajā Darba
uzdevumā norādītā izpildes beigu termiņa pagarinājuma un papildus maksām novērst
pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības;
4.1.9. par kontaktpersonu Darba uzdevumu saņemšanai un Darbu izpildes gaitā radušos
jautājumu risināšanai nozīmē : _________________.
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 savlaicīgi veikt visus šajā Līgumā atrunātos maksājumus;
4.3.2.apņemas nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt Darbu izpildes vietai;
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4.3.3. apņemas pēc Izpildītājam pieprasījuma izsniegt Darbu izpildes vietas plāna kopijas;
4.3.4. ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Darba uzdevuma izpildi un izteikt Izpildītājam
saistošus norādījumus.
4.3.5. neatbild par Darbu izpildes vietā izvietotajām un/vai Darbu izpildē pielietotajām
Izpildītāja materiālajām vērtībām, t.sk. iekārtām un tehniku.
4.3.6. par Pasūtītāja kontaktpersonu Līguma izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai
nozīmē Mārupes novada pašvaldības Labiekārtošanas dienesta vadītāju Ziedīti Lapiņu,
tālr.67149876.
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 6.1., 6.2. 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 grafika, kas
atspoguļots Darba uzdevumā (1.3. un 3.1.punkti) neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ietur
līgumsodu 0.5% apmērā dienā, bet ne vairāk kā 10% no 2.2.punktā minētās kopējās
Līgumcenas. Gadījumā, ja līgumsodu nav iespējams ieturēt no viena Izpildītāja iesniegtā
rēķina, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus no iesniegtajiem rēķiniem tik ilgi, līdz tiek dzēsts
līgumsods. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes un zaudējumu
atlīdzināšanas pienākuma.
5.5. Par Izpildītājs piestādīto rēķinu neapmaksāšanu šajā līgumā noteiktajā termiņā,
PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā dienā, bet ne vairāk kā 10%
no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes un
zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, neievērojot Līguma 6.4.puntu,
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20 000.00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi)
apmērā.
6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2014.gada 31.oktobrim
vai arī līdz pilnīgai saistību izpildei.
6.2. Gadījumā, ja tiek sasniegta līguma 2.2.punkā minētā summa pirms 6.1.punktā minētā
līguma beigu termiņa, tad līgums automātiski tiek izbeigts un Pasūtītājs organizē jaunu
iepirkumu procedūru.
6.3.Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa bez atlīdzības un kompensācijas
izmaksas Izpildītājam, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam:
6.3.1. 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš;
6.3.2. 5 (piecas) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja:
6.3.2.1. Izpildītājs neveic uzņemtās saistības kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja
norādījumiem;
6.3.2.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem.
6.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to
Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
7. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJLSE).
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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 u.t.t.), 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.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 tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.3. Līdz ar šī Līguma parakstīšanu visa iepriekšējā sarakste un pārrunas zaudē savu spēku.
8.4.Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un
ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
8.5.Ja kāda no Pusēm maina šajā līgumā norādītos rekvizītus, tai 5 (piecu) darba dienu laikā
par attiecīgajām izmaiņām rakstveidā jāinformē otra Puse.
8.6.Visi ar šī Līguma darbības rezultātā sastādītie paziņojumi, pieprasījumi, rēķini u.c.
dokumenti, gadījumā, ja tie tiek nosūtīti pa pastu uz šajā Līgumā norādītajām Pušu adresēm,
skaitās iesniegti adresētam 4 (ceturtajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē.
8.7.Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, pa
vienam līguma eksemplāram katrai no Pusēm.
8.8.Pielikumā:
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167
Nod. maks. Reģ.Nr.90000012827
AS ,,SEB banka" Āgenskalna filiāle
Konts: LV69UNLA0003011130405

IZPILDĪTĀJS

_______________ /I.Punculis /

______________ /___________/
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