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NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI 

 

Izpildītājs - Atklātajā konkursā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma 

līgums. 

 

Piegādātājs - Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas tirgū piedāvā pakalpojumus. 

 

Pretendents - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai 

personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu. 

 

Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

personālsabiedrību un visiem tās biedriem. 

 

Ja pretendents ir personu grupa, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu 

grupas dalībniekiem.Pretendentam ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka visi personu 

grupas dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi; viens no dalībniekiem tiek nozīmēts 

kā atbildīgais un ir pilnvarots uzņemties atbildību un saņemt norādījumus jebkura vai visu 

personu grupas dalībnieku vārdā, kā arī pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka personu 

grupā visi ietilpstošie partneri būs vienlīdz atbildīgi līguma realizācijas laikā, noslēdzot 

konsorcija līgumu, vai dibinot personālsabiedrību vai komercsabiedrību. 

Personu grupas dalībniekiem kopā  jāizpilda visi nolikumā iekļautie kvalifikācijas kritēriji. 

Finanšu dati par katru no personu grupas dalībniekiem tiks summēti, lai noteiktu vai 

Pretendents atbilst Nolikuma 3.3.1. punktam. 

  

TS – Tehniskā specifikācija. 

 

PIL – Publisko iepirkumu likums 

 

 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Pasūtītājs 

 

Ilūkstes novada pašvaldība  

Pasūtītāja rekvizīti: 

Vienotais reģistrācijas Nr.90000078782 

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads 

Tālruņa Nr.: 65447850 

Faksa Nr.: 65462245 

E-pasta adrese: dome@ilukste.lv 

Bankas konta Nr. LV05UNLA0005011130034 

 

veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām 

 

Pilskalnes pagasta pārvalde, reģ.Nr.90009148712, juridiskā adrese: Parka iela 3, Pilskalne, 

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads. 
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Iepirkuma procedūru veic ar Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas 

12.12.2016. rīkojumu 4.1/85  izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija). 

 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

“INP 2017/1” 

 

 

1.3. Kontaktpersona 

 

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 

Andžela Gičevska-Studāne 

Tālrunis: 65462569 

 E-pasts: andzela.studane@ilukste.lv 

 

    

E-pasts: dome@ilukste.lv 

Fakss: 65462245 

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads 

 

1.4. Iepirkuma procedūra  

 

1.4.1. Atklāts konkurss, kas veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

 

1.4.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja risku izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst 

iepirkuma nolikumā  (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehniskai 

specifikācijai.     

 

1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana 

 

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un 

ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa faksu 

vai elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta 

autoceļu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. “INP 2017/1 komisijai.  

 

1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai 

skaitā, prasīt paskaidrojumus par konkursa nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami Ilūkstes 

novada pašvaldībā,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 7.kabinetā. 

 

1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Atklātam 

konkursam “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, ident.Nr. 

“INP 2017/1”. 

 

1.5.4. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu būtisku informāciju par 

atklāto konkursu vai nolikumā iekļauto informāciju attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to kopā ar uzdoto jautājumu sniedz 

Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu elektroniski vai pa faksu, un vienlaikus ievieto šo 

informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, nenorādot 

jautājuma uzdevēju, ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.7.1. punktā norādītā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

 

mailto:andzela.studane@ilukste.lv
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1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs, kas pieprasījis papildu informāciju, to ir saņēmis, ja 

Pasūtītājs to ir izsūtījis uz Piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai faksu un 

ievietojis mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.   

 

1.5.6.  Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma procedūras nolikumā veikt grozījumus, papildinājumus 

un ievietot papildu informāciju. 

 

1.5.7. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju par Nolikumu, ja 

Pasūtītājs to ievietojis Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv. 

 

 

 1.6. Iespējas saņemt atklāta konkursa nolikumu un iepazīties ar to 

 

1.6.1. Ar nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var 

iepazīties  Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 

 

1.6.2.  Ar nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var 

iepazīties arī uz vietas, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:30, otrdienās no plkst. 08:00 

līdz plkst. 17:30, piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, Ilūkstes novada pašvaldībā, 

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 7. kabinetā.  

 

1.6.3. Atklāta konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums) drukātā veidā arī var saņemt bez 

maksas pēc pieprasījuma trīs darba dienu laikā, Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, 

Ilūkstē, 7. kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:30, otrdienās no plkst. 08:00 

līdz plkst. 17:30, piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30. 

 

1.6.4. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai 

informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  

 

 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

 

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:30,  

otrdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:30, piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, bet ne 

vēlāk kā līdz 06.02.2017. plkst. 11:00. 

 

1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu 

iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, 

Ilūkste, Ilūkstes novads. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī nolikuma 1.1.punktā norādītajā 

adresē līdz 1.7.1 punktā minētajam termiņam.  

 

1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja 

piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām.  

 

1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma 

reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendenta 

pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām.   

 

http://www.ilukste.lv/
http://www.ilukste.lv/
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*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums 

atbilst visām 1.11.1. un 1.11.2.  punktā minētajām prasībām.  

 

 

1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

 

1.8.1. Piedāvājumu  atvēršanas sanāksme notiks  06.02.2017. plkst.11:00, Ilūkstes novada 

pašvaldībā, Brīvības  ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, sēžu zālē. 

 

1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

 

1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to 

iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. 

 

1.8.4. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. 

 

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš.  

 

1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 6(seši) mēneši. 

 

 

1.10. Piedāvājuma un līguma izpildes nodrošinājums 

 

1.10.1. Piedāvājuma un līguma izpildes nodrošinājums nav paredzēts. 

 

 

1.11. Piedāvājuma noformējuma prasības. 

 

1.11.1. Piedāvājums  jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā 

iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

 

1.11.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

  

 1.11.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 

 1.11.2.2. Pasūtītāja nosaukumus un adrese; 

 1.11.2.3. norāde „Piedāvājums atklātam konkursam “Ilūkstes novada Pilskalnes 

pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, daļas (-u) nosaukums, identifikācijas Nr.“INP 

2017/1”. 

 1.11.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 

 

1.11.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam.  

 

1.11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā 

iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai 

pilnvarotas personas (pievienojama pilnvaras kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā
.
   

 

1.11.5. Pretendents  piedāvājuma variantus neiesniedz
.
  

 

1.11.6. Piedāvājumā jāietver: 
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 1.11.6.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši 

1. pielikumā  norādītajai formai; 

 1.11.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 3.5. punktam); 

 1.11.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais 

piedāvājums un Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3.6. un 3.7. punktam); 

 1.11.6.4. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus 

piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras kopija; 

  

1.11.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:  

 1. eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, 

 2.eksemplārs -  kopija ar norādi KOPIJA; 

  

1.11.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek 

atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

 

1.11.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs 

jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs 

jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 

noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

 

1.11.10. Pretendentam iesniedzot dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, nodrošinot to juridisko spēku; 

 

 

1.11.11. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan katrai kopijai) jābūt: 

 - caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas; 

 - uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar 

pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga 

nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona; 

 - ar secīgi numurētām lapām; 

 - ar pievienotu satura rādītāju.  

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas 

uzturēšana” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (3. pielikums).  

2.1.2. CPV kods – 90600000-3 

 

2.1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 

 

1.daļa – “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana” 

 

2.daļa – “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana” 

 

 

2.1.4. Pretendents iesniedz piedāvājumu tikai par vienu daļu. 
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2.1.5. Maksimāli pieļaujamā viena pakalpojumu līguma līgumcena vienai iepirkuma daļai 36 

(trīsdesmit sešos) mēnešos nevar pārsniegt EUR 66 999,99.  

 

 

2.2. Tehniskās specifikācijas. 

 

Tehniskās specifikācijas -  nolikuma _3._  pielikums. 

 

 

2.3. Līguma izpildes  vieta un laiks. 

 

2.3.1.Līgumu izpildes termiņš: 36 (trīsdesmitr seši) mēneši 

 

2.3.2. Līguma izpildes vieta – Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads 

 

 

2.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana. 

 

Pretendents  nevar
 
 iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Nosacījumi Pretendenta izslēgšanai no dalības konkursā 

 

   3.1.1 Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.
1
panta piekto un septīto 

daļu, veic informācijas pārbaudi attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu 

iepirkuma procedūrā, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu, lai izvērtētu, vai pretendents nav 

izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā nolikuma 3.1.3.1. – 3.1.3.7.punktos noteiktajos 

gadījumos.   

3.1.2. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.
1
panta sesto daļu veic 

informācijas pārbaudi attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, lai izvērtētu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 

nolikuma 3.1.3.6.punktā minētajā gadījumā.  

 3.1.3. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

 3.1.3.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no 

šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, 

iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; b) kukuļņemšana, 

kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar 

ietekmi; c)  krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; d) terorisms, 

terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un 
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apmācīšana terora aktu veikšanai;  e) cilvēku tirdzniecība;  f)  izvairīšanās no nodokļu un tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas.   

 3.1.3.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas 

kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana,  ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai 

ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; b)  personas nodarbināšana bez 

rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot 

par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, 

kuras uzsāk darbu.   

3.1.3.3.  Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas 

ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.   

3.1.3.4.  Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā 

darbība, pretendents tiek likvidēts.   

3.1.3.5.  Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas pēdējā dienā  vai 

lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību pieņemšanas dienā Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta, ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem  un 

pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota MK 

noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku 

datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā.  

3.1.3.6. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs, iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir 

saistīts ar pretendentu  PIL 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda 

pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju  ar mazāk pretendentu 

ierobežojošiem pasākumiem.  

  3.1.3.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas 

vai ar to saistītā juridiska persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā 

saskaņā ar PIL 11.panta  ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība 

iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci.  

3.1.3.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto 

informāciju.  

3.1.4. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,  ir attiecināmi 

nolikuma 3.1.3.1. – 3.1.3.7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

3.1.5. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās šā publiskā iepirkuma pakalpojuma līguma 

vērtības ir attiecināmi nolikuma 3.1.3.2. – 3.1.3.7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

3.1.6. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 

3.1.3.2. – 3.1.3.7.punktā minētie nosacījumi.  

3.1.7. Iepirkuma komisija iegūst nepieciešamo informāciju par Latvijā reģistrētiem vai 

pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem:  

3.1.7.1. par nolikuma 3.1.3.1. – 3.1.3.3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem 
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nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra); 

3.1.7.2. par nolikuma 3.1.3.4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;  

3.1.7.3. par nolikuma 3.1.3.5. punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta.  

3.1.8. Komisijas rīcība, ja tiek konstatēti nodokļu parādi:  

3.1.8.1. Ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē 

pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam vai 

nolikuma 3.1.4., 3.1.5. un 3.1.6.punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

pēdējā dienā vai arī dienā,  kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija informē pretendentu par to un 

nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – 

apliecinājuma iesniegšanai. 

  3.1.9. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī nolikuma 3.1.4., 3.1.5. un 3.1.6.punktā 

minētajai personai attiecīgajā dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz 

attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro, vai arī iesniedz citus objektīvus pierādījumus par nodokļu neesamību. 

 3.1.10. Ja noteiktajā termiņā nolikuma 3.1.9.punktā minētais apliecinājums nav iesniegts, 

pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.  

3.1.11. Lai pārbaudītu, vai  uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu (tajā 

skaitā, ja nolikuma 3.1.4., 3.1.5. un 3.1.6.punktā minētā persona ir reģistrēta vai pastāvīgi 

dzīvojoša ārvalstī) nav attiecināmi nolikuma 3.1.3.1. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, 

pasūtītājs pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu. Termiņu  

izziņas iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minētās izziņas, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Ja tādi 

dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka 

uz to neattiecas  nolikuma 3.1.3.1. – 3.1.3.7. punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar 

šiem dokumentiem nepietiek,  minētos dokumentus  var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ar paša Pretendenta (vai piegādātāju 

apvienības biedriem, vai apakšuzņēmējiem, vai personālsabiedrības biedriem, vai personai, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju) apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.  

 3.1.12. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas 

puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu vai vispārīgo 

vienošanos, un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās 

noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās 

vienošanās. 

       

3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību 
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3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ja 

pretendents ir ārvalstnieks, tas ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

 

3.2.2. 3.2.1 punktā noteiktās prasības attiecas  uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura 

veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto 

personu, kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

 

3.3. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības 

 

3.3.1.  Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim prasības nav noteiktas. 

 

 

3.4. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības 

 

3.4.1. Pretendentam īpašumā vai valdījumā ir nepieciešamā tehnika un aprīkojums Tehniskajā 

specifikācijā minēto darbu veikšanai. 

 

 

3.5. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu 

Pretendentu 

 

 Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību nolikuma prasībām, 

Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti:  

 

3.5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu 

bāzē, lai pārbaudītu vai pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā likumā noteiktajā kārtībā. 

 Ārzemēs reģistrēts pretendents iesniedz līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtu 

dokumentu (kopiju), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 

    

3.5.2.  Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, parakstīts 

dokuments (līgums, vienošanās), kurš apliecina personu grupas vai personālsabiedrības 

pilnvarojumu iesniegt konkursa piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības 

attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu 

iepirkuma līguma slēgšanai. Gadījumā, ja pretendents ir personu grupa (apvienība), minētajā 

dokumentā (līgumā, vienošanās) jāietver punkts, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas gadījumā līdz iepirkuma līguma parakstīšanai personu grupas dalībnieki 

nodibinās personālsabiedrību un reģistrēs to LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā). 

 

3.5.3. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 

pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 

profesiju grupās. 

 

3.5.4. 3.5.1 līdz 3.5.3 punktos noteiktās prasības attiecas  uz pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

un pretendenta norādīto personu, kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 
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3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam 

 

3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma _3_. pielikumā norādītajai 

Tehniskajai specifikācijai atbilstoši katrai iepirkuma priekšmeta daļai noteiktajām prasībām. 

 

3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 

parakstītam. 

 

 

3.7. Prasības Finanšu piedāvājumam 

 

3.7.1. Finanšu  piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma  _2_.  pielikumā norādītajai formai 

par visu Tehniskajā specifikācijā minēto prasību apjomu katrai iepirkuma daļai atsevišķi. 

 

3.7.2. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam. 

 

3.7.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā 

noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas katrai daļai atsevišķi.  

 

3.7.4. Finanšu piedāvājumā norāda līgumcenu, summu bez pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN),  PVN un līguma summu ar PVN. 

 

4. APAKŠUZŅĒMĒJI 

 

4.1. Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus. 

4.2. Ja līguma izpildē paredzams iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents tos norāda un papildus  

iesniedz šādu informāciju: 

 

4.2.1. Apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda 

apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos 

līguma izpildē; 

4.2.2. Informācija par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu  realizēs apakšuzņēmējs. 

 

4.3. Apakšuzņēmējus, kuru darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības 

vai lielāka un, kas netiek iesaistīti iepirkuma dokumentos noteikto kvalifikācijas prasību 

apliecināšanai var nomainīt ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs 

atbilst Nolikuma 3.1.1 – 3.1.6. apakšpunktos noteiktajiem nosacījumiem. 

 

4.4. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var 

nomainīt tikai ar pasūtītāja piekrišanu sekojošos gadījumos: 

4.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmēju; 

4.4.2. piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma 

procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību noteiktajām prasībām; 

4.4.3.  piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Nolikuma 3.1.1 – 3.1.6. apakšpunktos noteiktajiem 

nosacījumiem 
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5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA  IZVĒLE 

5.1.Vērtēšana 

 

5.1.1. Piedāvājumu  noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas 

nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – nolikuma 3.1. – 3.5. punkts), tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma 

izvēles kritēriju –piedāvājumu  par viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) 

iepirkuma komisija veic  slēgtā sēdē katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi.  

 

5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā 

nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 

 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 

1.11. punktā norādītajām prasībām.   

 2. posms – Pretendentu atlase  

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases 

dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3.1. – 3.5. punktos  norādītajām 

prasībām.  

 3. posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude 

Tehnisko  un  finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic katrai 

iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi. Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais  un Finanšu 

piedāvājums atbilst nolikuma 3.6. un 3.7.punktiem un nolikuma 4. pielikumā „Tehniskā 

specifikācija”  norādītajām prasībām.  

 4. posms – Piedāvājuma izvēle 

 Piedāvājumu izvēli iepirkuma komisija veic par katru iepirkuma priekšmeta daļu 

atsevišķi. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un 

labo tās (nolikuma 5.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);  

 

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 5.3. punkts 

„Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”); 

 

Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura 

piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā nolikuma prasībām 

atbilstošs piedāvājums par viszemāko cenu, tiek  atzīts par uzvarētāju konkursā.  

 

5.1.3. Gadījumā, ja: 

 - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai 

 - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju vai 

 - piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 

 - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, 

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības atklātā konkursā.  

 

5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana 

 

5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav 

aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību 

rezultātā). 
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5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo. 

 

5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma 

komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. 

 

5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā 

noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

 

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 

 

5.3.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 

iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.  

 

5.3.2.  Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, 

ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa 

likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai 

nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas 

tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. 

                   Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu 

periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, vērā tiek ņemta darba ņēmēju vidējā stundas 

tarifa likme periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai.  

 

5.3.3. Gadījumā, ja tiek konstatēta atšķirība starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 

apakšuzņemēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts 

ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem,  pasūtītājs minēto faktu izvērtēšanai, ir  tiesīgs 

pieprasīt atzinumus no Valsts ieņēmumu dienesta. 

 

5.3.4. Ja izvērtējot Pretendenta sniegtos  skaidrojumus, iepirkuma komisija konstatē, ka 

Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt 

tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to 

neizskata. 

  

 6. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR 

PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

6.1. Lēmuma pieņemšana. 

 

6.1.1. Iepirkuma komisija  nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu katrai iepirkuma 

priekšmeta daļai atsevišķi un pieņem lēmumu  par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, 

kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

 

 

6.2.Pretendentu informēšana 

 

6.2.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pa faksu vai  elektroniski  vienlaikus 

informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā  uz iepirkuma līguma slēgšanu.   
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6.3. Lēmuma publicēšana 

 

6.3.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas 

par pieņemto lēmumu, nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

 

 

6.4. Iepirkuma līguma slēgšana 

 

6.4.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz  ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 

nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas no lēmuma nosūtīšanas dienas pretendentiem un 

papildus viena darbdiena)  un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.  

 

6.4.2. Ja kādā iepirkuma daļā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, un tam ir 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgumu slēdz neievērojot nogaidīšanas 

termiņu. 

 

6.4.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu  slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu 

ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem 

lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

 

7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  

 

7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā 

institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

 

7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro 

informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā 

informācija pēc būtības).  

 

7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos pēc 

paziņojuma ievietošanas internetā un publicēšanas, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu 

uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts likumā noteiktajā kārtībā.  

 

7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai 

pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas. 

 

7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa pagarinājumu.  

 

7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu  

iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska 

pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā 

uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 

 

7.8. Iepirkuma komisijai ir pienākums pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet līdz 

piedāvājumu atvēršanai parakstīt  apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
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uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar 

tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās un otrās daļas 

izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties 

turpmākajā komisijas darbībā. 

 

7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to 

atbilstību nolikuma prasībām. 

 

7.10. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa 

rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.  

 

7.11. Iepirkuma komisijas un pieaicināto ekspertu pienākums ir iepazīties ar darbu 

organizācijas un tehnoloģisko risinājumu aprakstu, lai konstatētu Pretendenta un tā pieaicināto 

apakšuzņēmēju darbu sniegšanas iespējas un izpildāmo darbu kvalitāti. 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā 

minētos nosacījumus.  

8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt 

Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 

7.7. punktā norādītajā termiņā.  

 

8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt 

papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 

 

8.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu  trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas 

turpināt dalību iepirkuma procedūrā.  

 

 

8.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts.  

 

8.6. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.  

 

8.7. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā vai paziņojumā par 

līgumu iekļautajām prasībām Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.  

 

9. IEPIRKUMA LĪGUMS  

 

9.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 7.  pielikumā 

pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

 

9.2. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par piedāvājumu  ar viszemāko cenu, paraksta 

iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (10 

dienas no lēmuma nosūtīšanas dienas pretendentiem un papildus viena darbdiena, gadījumā, 

ja pirms tās ir bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu 
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darbdienu)  un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām pēc Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma 

noslēgšanai.  

 

9.2. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek 

pieņemti.  

 

9.3. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, konkursa 

nolikumu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu.  

 

9.4.Ja konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt 

lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais ar viszemāko 

cenu.  

 

 

10.PIELIKUMU SARAKSTS 

 

Šim nolikumam ir pievienoti 5  pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

 

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma 

[2.] pielikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija 

[4.] pielikums. Pretendenta tehnikas un tā aprīkojuma saraksta forma 

[5.] pielikums. Līguma projekts 
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1. pielikums 

  

Atklāta konkursa  

“Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, 

 identifikācijas Nr. “INP 2017/ 1” 

nolikumam  

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ FORMA 

 

PIETEIKUMS 

atklātam konkursam 

[„Atklāta konkursa nosaukums”] 

[Iepirkuma identifikācijas Nr.] 

Iepirkuma priekšmeta daļa __ “”...” 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, 

kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā [„Atklāta konkursa nosaukums” un 

identifikācijas   numurs, iepirkuma daļa __, “...”];  

2. apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;  

3. apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar 

Nolikumu var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai; 

4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šā 

līguma pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma [7.] pielikumu; 

5. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

6. apliecina, ka Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā nav konstatēti 

pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;   

7. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta 

izslēgšanas nosacījumi; 

8. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma 

procedūrā; 

9. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto darbu 

izpildi par piedāvāto līgumcenu. 

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

 

Nosaukums:  

Adrese:   

Reģistrācijas Nr.:  

Tālrunis:  

Fakss:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Maksājumu rekvizīti  

Banka, kods:  

Konts:   

 

Pretendenta vadītāja 

paraksts: 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds) 

 

z. v. 
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[2] pielikums 

Atklāta konkursa  

“Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, 

 identifikācijas Nr. “INP 2017/1” 

nolikumam  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Finanšu piedāvājums 

atklātam konkursam 

[„Atklāta konkursa nosaukums”] 

[Iepirkuma identifikācijas Nr.] 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa __ “”...” 

 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto 

prasību izpildi saistītās izmaksas atsevišķi  izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Visas 

cenas jānorāda euro (EUR). 

  

Uzņēmuma nosaukums:  

Adrese:  

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-

pasts, fakss): 

 

 

1. Iepazinušies ar atklātā konkursa “ Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas 

uzturēšana” nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pieprasītos 

pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un piekrītot visiem 

noteikumiem. Mūsu piedāvājums ir:  

 

 

1. 1.daļa - Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļa ikdienas uzturēšana  

1.1. Ceļu tīrīšana no sniega  
  

Darba veids Ceļa 

garums 

Platums Cena bez PVN  

(EUR) 

PVN  (EUR) Cena ar PVN 

(EUR) 

Ceļu tīrīšana no sniega 

(1.daļa) 

1 km 3m    

 

         1.2. Greiderēšana  
  

Darba veids Ceļa 

garums 

Platums Cena bez PVN  

(EUR) 

PVN  (EUR) Cena ar PVN  

(EUR) 

Ceļu greiderēšana 

(1.daļa) 

1 km 3m    
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Darba veidi kopā 
Ceļa 

garums 
Platums 

Cena bez 

PVN  

(EUR)kopā 

PVN  

(EUR)kopā 

Cena ar PVN  

(EUR)kopā 

Ceļu tīrīšana no sniega 

un ceļa greiderēšana 

(1.daļa) 

1 km 3m   

 

 

     

Pretendenta vadītāja vai 

pilnvarotas personas paraksts: 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds) 

z. v. 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa __ “”...” 

 

Uzņēmuma nosaukums:  

Adrese:  

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-

pasts, fakss): 

 

 

1. Iepazinušies ar atklātā konkursa “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas 

uzturēšana” nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pieprasītos 

pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un piekrītot visiem 

noteikumiem. Mūsu piedāvājums ir:  

 

 

 2. 2.daļa - Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļa ikdienas uzturēšana  

          2.1.  Ceļu tīrīšana no sniega 
  

Darba veids Ceļa 

garums 

Platums Cena bez PVN  

(EUR) 

PVN  (EUR) Cena ar PVN  

(EUR) 

Ceļu tīrīšana no sniega 

(2.daļa) 

1 km 3m    

 

2.2. Ceļu greiderēšana 

 

Darba veids Ceļa 

garums 

Platums Cena bez PVN  

(EUR) 

PVN  (EUR) Cena ar PVN  

(EUR) 

Ceļu greiderēšana 

(2.daļa) 

1 km 3m    
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Darba veidi kopā 
Ceļa 

garums 
Platums 

Cena bez 

PVN  

(EUR)kopā 

PVN  

(EUR)kopā 

Cena ar PVN  

(EUR)kopā 

Ceļu tīrīšana no sniega 

un ceļa greiderēšana 

(2.daļa) 

1 km 3m   

 

 

 

 

 

 

Pretendenta vadītāja vai 

pilnvarotas personas paraksts: 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds) 

z. v. 
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3. pielikums 

 Atklāta konkursa „ Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas 

uzturēšana”, 

 identifikācijas Nr. “INP 2017/1” nolikumam  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. 1.daļa - Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana. 

1.1. Ceļu tīrīšana no sniega 

 

 

Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 
autoceļa tiltu 

garums  

( km )  

segums  

( km)  
skaits 

garums  

( km)  
 

 

1.1.1  

Krastiņi-Talcinieki-

Krastiņi (Nr.1) 

 

2.67  
 bez seguma    C 

1.1.2 Talcinieki-Smeļi 

(Nr.2) 

0.95 
bez seguma  

  D 

1.1.3  Baltceri-Uzkalniņi  

(Nr.3) 

4,52 
grants  

  C 

1.1.4.  Tutāni-Padomnieki 

(Nr.4) 

6,97 5,99grants          

0,98bez seguma  

  C 

1.1.5.  Timšani- Zvaigznes  

(Nr.5) 

1,40 
 bez seguma  

  C 

1.1.6.  Zvaigznes Stari(Nr.6) 1,95  bez seguma    C 

1.1.7.  Skaidrītes -Doļnaja 

(Nr.7) 

1,57  
bez seguma  

  C 

1.1.8.  Timšani -Rijas (Nr.8) 4,61  0,70grants 

3,91bez seguma  

  C 

1.1.9.  Skudrīši-Zemenes 

(Nr.12) 

1,35 
grants 

  C 

1.1.10.  Sniedziņi- Avoti 

(Nr.13) 

1,12 
grants 

  C 

1.1.11 Doļnaja-Arāji           

 (Nr.14) 

4,71 
grants 

1 9,0 C 

1.1.12.  Doļnaja-

Vizbuļi(Nr.22) 

0,55 0,28 grants 

0,27 bez 

seguma               

0,03krustojas ar 

Centrālo ielu 

  C 

1.1.13 Lielceļi- Krastiņi 

(Nr.24) 

2,64  
bez seguma  

  C 

1.1.14.  Šalkonrs -Ciņi 

(Nr.25) 

2,87  
bez seguma  

  D 
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Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 

1.1.15.  Bandenieki -Akmeņi 

(Nr.26) 

0,54  
bez seguma  

  D 

1.1.16.  Stari-Vējiņi (Nr.27) 0,63  bez seguma    D 

1.1.17.  Madaras -

Krimūnas(Nr.28) 

1,05 
 bez seguma  

  D 

1.1.18.  Rijas Valpetrovka 

(Nr.29) 

3,53  
bez seguma  

  D 

1.1.19.  Vienības- Kurmji 

(Nr.30) 

1,40 0,70 grants 

0,70bez seguma  

  D 

1.1.20.  Pavāri -

Blāzmas(Nr.31) 

2,70  
bez seguma  

  D 

1.1.21.  Plūdoņi -Asni (Nr.32) 3,13 bez seguma 1 4,8 C 

1.1.22.  Kaparī -

Krūzīte(Nr.33) 

1,96  
bez seguma 

1 9,5 D 

        

 

Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm 

 

Nr. 

p.k. 
Ielas nosaukums 

Garums 

km 
Laukums Seguma veids 

Īpašas 

atzīmes 

1.1.23. c. Doļnaja Centrālā iela  1,120 110000 melnais C 

 Kopā: 53,94    

 

1.2. Ceļu greiderēšana 

 

Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 
autoceļa tiltu 

garums  

( km )  

segums  

( km)  
skaits 

garums  

( km)  
 

 

1.1.1  

Krastiņi-Talcinieki-

Krastiņi (Nr.1) 

 

2.67  
 bez seguma    C 

1.1.2 Talcinieki-Smeļi 

(Nr.2) 

0.95 
bez seguma  

  D 

1.1.3  Baltceri-Uzkalniņi  

(Nr.3) 

4,52 
grants  

  C 

1.1.4.  Tutāni-Padomnieki 

(Nr.4) 

6,97 5,99grants          

0,98bez seguma  

  C 

1.1.5.  Timšani- Zvaigznes  

(Nr.5) 

1,40 
 bez seguma  

  C 

1.1.6.  Zvaigznes Stari(Nr.6) 1,95  bez seguma    C 

1.1.7.  Skaidrītes -Doļnaja 

(Nr.7) 

1,57  
bez seguma  

  C 
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Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 

1.1.8.  Timšani -Rijas (Nr.8) 4,61  0,70grants 

3,91bez seguma  

  C 

1.1.9.  Skudrīši-Zemenes 

(Nr.12) 

1,35 
grants 

  C 

1.1.10.  Sniedziņi- Avoti 

(Nr.13) 

1,12 
grants 

  C 

1.1.11 Doļnaja-Arāji           

 (Nr.14) 

4,71 
grants 

1 9,0 C 

1.1.12.  Doļnaja-

Vizbuļi(Nr.22) 

0,55 0,28 grants 

0,27 bez 

seguma               

0,03krustojas ar 

Centrālo ielu 

  C 

1.1.13 Lielceļi- Krastiņi 

(Nr.24) 

2,64  
bez seguma  

  C 

1.1.14.  Šalkonrs -Ciņi 

(Nr.25) 

2,87  
bez seguma  

  D 

1.1.15.  Bandenieki -Akmeņi 

(Nr.26) 

0,54  
bez seguma  

  D 

1.1.16.  Stari-Vējiņi (Nr.27) 0,63  bez seguma    D 

1.1.17.  Madaras -

Krimūnas(Nr.28) 

1,05 
 bez seguma  

  D 

1.1.18.  Rijas Valpetrovka 

(Nr.29) 

3,53  
bez seguma  

  D 

1.1.19.  Vienības- Kurmji 

(Nr.30) 

1,40 0,70 grants 

0,70bez seguma  

  D 

1.1.20.  Pavāri -

Blāzmas(Nr.31) 

2,70  
bez seguma  

  D 

1.1.21.  Plūdoņi -Asni (Nr.32) 3,13 bez seguma 1 4,8 C 

1.1.22.  Kaparī -

Krūzīte(Nr.33) 

1,96  
bez seguma 

1 9,5 D 

        

 

Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm 

 

Nr. 

p.k. 
Ielas nosaukums 

Garums 

km 
Laukums Seguma veids 

Īpašas 

atzīmes 

1.1.23. c. Doļnaja Centrālā iela  1,12m0 110000 melnais C 

 Kopā: 53,94    

 

 

Pasūtītājam ir tiesības būtiski samazināt pakalpojuma apjomus atkarībā no laika 

apstākļiem, pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem u.c. objektīviem apstākļiem. 
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1.3. Citas prasības izpildītājam: 

1.3.1. Pakalpojumi jāveic tikai Tehniskajā specifikācijā noteiktajos ceļu posmos 

Pilskalnes pagasta teritorijā. 

1.3.2. Ceļu tīrīšanas darbi jāuzsāk pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas dota telefoniska 

rīkojuma. 

1.3.3. Tīrīšanas prioritātes nosaka Pasūtītāja pilnvarota kontaktpersona, izmantojot 

šādu ceļu tīrīšanas secību: 

 Ceļi, ielas, pa kurām kursē  transports un notiek intensīva visu veidu transporta 

kustība; 

 Mazākas apdzīvotas vietas un sabiedriskie centri, ar mazāk intensīvu izmantošanu, 

aizputinātie ceļu posmi un ceļu gali; 

 Atsevišķās viensētas.  

1.3.4. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs var mainīt prioritātes un 

tīrīšanas darbu izpildes laiku. 

1.3.5. Pasūtītājs neveic maksājumus par darbos izmantotās tehnikas pārbraucieniem un 

nokļūšanu līdz objektiem. 

1.3.6. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu 

traktortehniku, (izņemot ārkārtas gadījumus, kad pasūtītājs un izpildītājs par to 

vienojies). 

1.3.7. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji u.c., lai 

netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļu tuvumā esošās būves. 

1.3.8. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos.  

1.3.9. Ielu krustojumiem  un laukumiem jābūt attīrītiem no sniega, palikusī kārta 

nedrīkst būt biezāka par 4 cm. 

1.3.10. Ceļu nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaļņa, sniega risa pieslēdzošās 

ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100mm. 

1.3.11. Iebrauktuvēs, kur ielas braucamā daļa robežojas ar gājēju ietvi, sniega valni 

veidot bez robežlīnijas. 

1.3.12. Lauku ceļu tīrīšanu uz viensētām jāveic pēc pieprasījuma.  

1.3.13.Ceļu greiderēšanu jāveic pēc nepieciešamības, izvērtējot ceļu seguma atbilstību 

ekspluatācijai. 

1.3.14.Darbi jāveic saskaņā ar saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem.  

 

 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas paraksts:  

 

 

 

(vārds, uzvārds) 

z. v. 
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2.  2.daļa - Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana. 

     2.1.  Ceļu tīrīšana no sniega 

 

 

Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 
autoceļa tiltu 

garums  

( km )  

segums  

( km)  
skaits 

garums  

( km)  
 

2.1. 1 Uzkalni – Driģenes 

(Nr.9) 

2,20  
grants  

  C 

2.1.2 Ceļmalas – Driģenes 

(Nr.10) 

1,67  
bez seguma  

  D 

2.1.3.  Mazozolini – 

Ludvigova  

(Nr.11) 

5,93 2,11 grants  

3,82 bez 

seguma  

  C 

2.1.4.  Mežvidi - Grāvji  

(Nr15) 

1,59 0,42 grants  

1,17 bez 

seguma  

  C 

2.1.5.  Senči-Ilūkste(16) 0,71 grants   C 

2.1.6.  Saulītes-

Ozoldārzi(17) 

3,19 0.25 melnais        

2.04 grants           

0.90bez seguma 

  C 

2.1.7.  Vidiņi-Bulvāri(18) 0.92  grants   C 

2.1.8.   Ilūkste-Zeltkalni(19) 7.21  grants    C 

2.1.9.  Zeltkalni-Upmalieši 

(Nr.20) 

3,64 
 bez seguma  

  C 

 

2.1.10.  Apšene-Ceriņi 

(Nr.21) 

0,75 
bez seguma   

  C 

2.1.11.  Vāverītes-

a/mDubezers (Nr.23) 

0,38 
grants  

  C 

2.1.12.  Skalbes- Dienvidi 

(Nr.34) 

4,22 
bez seguma  

  D 

2.1.13.  Sofija-

Aizpurvi(Nr.35) 

2,05 
bez seguma  

  D 

2.1.14.  Sofija-Eglaines 

robeža (Nr.36) 

2,35  
bez seguma 

  D 

2.1.15.  Stūri Avoti (Nr.37) 1,46  bez seguma   C 

2.1.16.  Plūdi-Tīreļi (Nr.38) 3,37 bez seguma   D 

2.1.17 Plikiški(39) 0,52 Bez seguma   D 

  

 

 

Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm 
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Nr. 

p.k. 
Ielas nosaukums 

Garums 

km 
Laukums 

Seguma 

veids 

Īpašas 

atzīme

s 

2.1.18 c.Pilskalne  Parka 

iela                             

0,503 6480 melnais C 

2.1.19 c.Pilskalne 

Senlejas iela 

0,290 3000 melnais C 

       

 Kopā: 42.953    

 

2.2.  Ceļu greiderēšana 

Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 
autoceļa tiltu 

garums  

( km )  

segums  

( km)  
skaits 

garums  

( km)  
 

2.1. 1 Uzkalni – Driģenes 

(Nr.9) 

2,20  
grants  

  C 

2.1.2 Ceļmalas – Driģenes 

(Nr.10) 

1,67  
bez seguma  

  D 

2.1.3.  Mazozolini – 

Ludvigova  

(Nr.11) 

5,93 2,11 grants  

3,82 bez 

seguma  

  C 

2.1.4.  Mežvidi - Grāvji  

(Nr15) 

1,59 0,42 grants  

1,17 bez 

seguma  

  C 

2.1.5.  Senči-Ilūkste(16) 0,71 grants   C 

2.1.6.  Saulītes-

Ozoldārzi(17) 

3,19 0.25 melnais        

2.04 grants           

0.90bez seguma 

  C 

2.1.7.  Vidiņi-Bulvāri(18) 0.92  grants   C 

2.1.8.   Ilūkste-Zeltkalni(19) 7.21  grants    C 

2.1.9.  Zeltkalni-Upmalieši 

(Nr.20) 

3,64 
 bez seguma  

  C 

 

2.1.10.  Apšene-Ceriņi 

(Nr.21) 

0,75 
bez seguma   

  C 

2.1.11.  Vāverītes-

a/mDubezers (Nr.23) 

0,38 
grants  

  C 

2.1.12.  Skalbes- Dienvidi 

(Nr.34) 

4,22 
bez seguma  

  D 

2.1.13.  Sofija-

Aizpurvi(Nr.35) 

2,05 
bez seguma  

  D 

2.1.14.  Sofija-Eglaines 

robeža (Nr.36) 

2,35  
bez seguma 

  D 

2.1.15.  Stūri Avoti (Nr.37) 1,46  bez seguma   C 

2.1.16.  Plūdi-Tīreļi (Nr.38) 3,37 bez seguma   D 
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Nr. p. 

k. 

Autoceļa nosaukums 

(ceļa numuri shēmā) 

Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri Autoceļu 

uzturēšanas 

klases 

2.1.17 Plikiški(39) 0,52 Bez seguma   D 

  

Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm 

 

Nr. 

p.k. 
Ielas nosaukums 

Garums 

km 
Laukums 

Seguma 

veids 

Īpašas 

atzīme

s 

2.1.18 c.Pilskalne  Parka 

iela                             

0,503 6480 melnais C 

2.1.19 c.Pilskalne 

Senlejas iela 

0,290 3000 melnais C 

       

 Kopā: 42.953    

 

 

  

Pasūtītājam ir tiesības būtiski samazināt pakalpojuma apjomus atkarībā no laika 

apstākļiem, pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem u.c. objektīviem apstākļiem. 

2.3. Citas prasības izpildītājam: 

2.3.1. Pakalpojumi jāveic tikai Tehniskajā specifikācijā noteiktajos ceļu posmos 

Pilskalnes pagasta teritorijā. 

2.3.2. Ceļu tīrīšanas darbi jāuzsāk pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas dota telefoniska 

rīkojuma. 

2.3.3. Tīrīšanas prioritātes nosaka Pasūtītāja pilnvarota kontaktpersona, izmantojot 

šādu ceļu tīrīšanas secību: 

 Ceļi, ielas, pa kurām kursē  transports un notiek intensīva visu veidu transporta 

kustība; 

 Mazākas apdzīvotas vietas un sabiedriskie centri, ar mazāk intensīvu izmantošanu, 

aizputinātie ceļu posmi un ceļu gali; 

 Atsevišķās viensētas.  

2.3.4. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs var mainīt prioritātes un 

tīrīšanas darbu izpildes laiku. 

2.3.5. Pasūtītājs neveic maksājumus par darbos izmantotās tehnikas pārbraucieniem un 

nokļūšanu līdz objektiem. 

2.3.6. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu 

traktortehniku, (izņemot ārkārtas gadījumus, kad pasūtītājs un izpildītājs par to 

vienojies). 

2.3.7. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji u.c., lai 

netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļu tuvumā esošās būves. 

2.3.8. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos.  

2.3.9. Ielu krustojumiem  un laukumiem jābūt attīrītiem no sniega, palikusī kārta 

nedrīkst būt biezāka par 4 cm. 

2.3.10. Ceļu nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaļņa, sniega risa pieslēdzošās 

ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100mm. 
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2.3.11. Iebrauktuvēs, kur ielas braucamā daļa robežojas ar gājēju ietvi, sniega valni 

veidot bez robežlīnijas. 

2.3.12. Lauku ceļu tīrīšanu uz viensētām jāveic pēc pieprasījuma.  

2.3.13.Ceļu greiderēšanu jāveic pēc nepieciešamības, izvērtējot ceļu seguma atbilstību 

ekspluatācijai. 

2.3.14.Darbi jāveic saskaņā ar saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem.  

 

Pretendenta vadītāja vai 

pilnvarotas personas paraksts: 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds) 

z. v. 

 

 

 

4. pielikums 

Atklāta konkursa „ Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, 

 identifikācijas Nr. “INP 2017/1” nolikumam  

 

 

Pretendenta tehnikas  un tā aprīkojuma saraksta forma 
Iepirkumam 

 [„nosaukums”] 

[Iepirkuma identifikācijas Nr.] 

Iepirkuma daļa ___ “...”  

 

 

Nr.p.k

. 

Piedāvātā tehnika  un  tās 

aprīkojums pakalpojumu laikā 

*Piederība – 

(īpašumā/valdījumā 

u.c.) 

  

Vieta (adrese), kur atrodas 

tehnikas pamatnovietne 

1    

2    

3 
 

  

4    

5    

...    

 
 

*pievieno piederību apliecinošu dokumentu kopiju (-as) 

 

  

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 
Z.V 
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5. pielikums 

Atklāta konkursa „ Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, 

 identifikācijas Nr. “INP 2017/1” nolikumam 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _________ 
Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 

 

 

 Ilūkstē, 2017. gada _____________ 

  

Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009148712, juridiskā 

adrese: Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag.,  Ilūkstes novads, LV-5447, turpmāk tekstā 

saukta Pasūtītājs, tās pārvaldes pārzines Ludmilas Riekstiņas personā, kas darbojas 

pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, 

 un 

 __________________, Reģ.Nr.___________________, juridiskā adrese: 

_____________________, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās _____________ personā, 

kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem,  no otras puses, kopā abi saukti – Puses, 

atbilstoši “Ilūkstes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām 

specifikācijām“ (Apstiprinātas ar 25.12.2010. rīkojumu Nr.4-1/73), 

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Pasūtītāja veiktās iepirkuma 

procedūras “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”, 

identifikācijas Nr.“INP 2017/1” (turpmāk tekstā – Iepirkuma) – rezultātiem, izsakot savu 

gribu brīvi – bez maldiem, viltus un spaidiem noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, 

ar šādiem noteikumiem: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs un Izpildītājs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām un saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1) vienojas par 

Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu, kuri ir noteikti Pielikumā Nr.2, ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšanu (turpmāk tekstā –Darbs): 

1.1.1.ceļu tīrīšanu no sniega; 

1.1.2.ceļu greiderēšanu. 

1.2. Visām iekārtām un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

1.3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja autoceļu uzturēšanu ziemā atbilstoši 

C un D uzturēšanas klases prasībām un LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

1.4.Nepieciešamības gadījumā Puses  mutiski vai rakstiski vienojas par darba izpildes 

veikšanu konkrētiem ceļu maršrutiem un laikiem. 

 

 

2. Pušu saistības 

2.1.Izpildītājs apņemas: 

2.1.1.izpildīt Darbus ar saviem materiāliem un darbaspēku saskaņā ar šī Līguma 

pielikumu; 

2.1.2.izpildīt Darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem 

Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un citiem normatīvajiem aktiem; 
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2.1.3.nodrošināt Pasūtītāja ceļu uzturēšanu atbilstoši ceļu uzturēšanas klases prasībām 

un ievērot  darba aizsardzības un satiksmes drošības pasākumus; 

2.1.4.katru mēnesi, bet ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 10.datumam, iesniegt izpildīto 

Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildītajiem Darbiem iepriekšējā mēnesī un attiecīgu 

rēķinu. 

2.2.Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1.kontrolēt Izpildītāja uzturēšanas darbu  atbilstību šī līguma prasībām un līguma 

3.1. punkta prasībām, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli” prasībām; 

2.2.2.apmaksāt darbus vai veikt maksājumus par darbiem, kas ietverti šajā līgumā . 

 

3. Līguma summa, darbu cena un samaksas kārtība 

3.1. Kopējā līguma summa tiek noteikta atbilstoši iepirkumam un tā nedrīkst 

pārsniegt EUR __________________________ (__________________________euro, 

__________ centi) bez  PVN 21% apmērā.  

3.2.Saskaņā ar Iepirkumu Līgumcena tiek sastādīta pēc sekojoša aprēķina un darbu 

izmaksas ir sekojošas:  

 

Darba veids Ceļa garums  Platums Cena bez PVN 

21%    (EUR) 

Ceļu tīrīšanu no      

sniega 

1 km 3 m 

 

____,___ 

 

Ceļu greiderēšana 1 km 3 m 

 

____,____ 

 

 

3.3.Līgumcena par Darbu tiek samaksāta, ik mēnesi samaksājot faktiski padarīto 

Darba daļu. Visi maksājumi tiek veikti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc samaksas 

dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz 

Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 

 

4.Līgumsods un nepārvarama vara 

4.1.Par pieļautajām atkāpēm no šī līgumā minētajiem normatīvajiem aktiem Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās 

summas par katru atklāto gadījumu divdesmit dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas 

saņemšanas, bet ne vairāk kā 10 % Līguma kopējās summas. 

4.2.Par maksājumu kavēšanu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no aizkavētā maksājuma summas. 

4.3.Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šā līguma izpildes gaitā pieņemti 

tādi normatīvie akti, kas ietekmē Pasūtītāja saistību izpildi un kurus Pasūtītājs nevarēja 

paredzēt un ietekmēt. 

4.4.Pasūtītājam ir tiesības samazināt ikmēneša maksājumu par 5%, Izpildītāja 

nekvalitatīvi sniegto pakalpojumu gadījumā. 

4.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no šī līguma saistību izpildes. 

4.6.Puses nav atbildīgas par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir 

saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, 

ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, 

ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, ka arī jebkura veida militārās 

operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas 

izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību. 
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4.7.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu ir pienākums triju darba dienu laikā 

informēt par to otru pusi. Ja šā līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda darba 

nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs triju darba dienu laikā saņem samaksu par visiem 

līdz tam laikam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 

 

5.Līguma termiņš un izbeigšana 

5.1.Šis līgums  ir spēkā  36 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. 

5.2.Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš 

rakstveidā brīdinot  otru pusi. 

5.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai 

nekvalitatīvi izpilda (ja Pasūtītājs ir saņēmis vairāk kā trīs pamatotas rakstiskas sūdzības no 

iedzīvotājiem par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti) šī līguma nosacījumus, mēnesi iepriekš 

par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju. 

                                                         6.   Citi noteikumi 

6.1.Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes 

noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu satiksmes organizēšanas Darba laikā. 

6.2. Izpildītājs garantē veiktā Darba kvalitāti un atbilstību LR normatīvajiem aktiem. 

6.3. Izpildītājs garantē konstatēto trūkumu un defektu novēršanu bez atlīdzības. 

6.4.Šis līgums ir saistošs abām līgumslēdzējām pusēm, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus. Šajos gadījumos 

līgums netiek pārslēgts. 

6.5.Par līguma paredzēto saistību nepildīšanu vai nepilnīgu izpildi, Izpildītājs un 

Pasūtītājs atbild saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Visi no šī līguma izrietošie strīdi un 

domstarpības risināmas abpusējas vienošanas ceļā vai Latvijas Republikas tiesu iestādēs 

saskaņā ar spēka esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.6.Ja kāds no šī līguma punktiem ir, vai nonāk pretrunā ar likumu, tad pārējā daļa 

paliek spēkā. 

6.7. Visus citus jautājumos, ko neregulē šis līgums, Puses vadās no spēkā esošajiem 

LR normatīvajiem aktiem. 

6.8.Jebkuri papildinājumi un izmaiņas līgumā ir jāizdara rakstveidā un pēc pušu 

parakstīšanas tie kļūst par neatņemamām līguma sastāvdaļām.  

6.9. Pušu pilnvaroti pārstāvji šī Līguma saistību izpildei ir: no Pasūtītāja puses: 

Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine Ludmila Riekstiņa  65462296; 

29264801, no Izpildītāja puses: _________________________________ 

tālr._________________. 

6.10.Šis līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

7.Pušu adreses un rekvizīti 
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PASŪTĪTĀJS  

    

Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta 

pārvalde, 

Reģ.Nr.90009148712, 

Juridiskā adrese: Parka iela 3, Pilskalne, 

Pilskalnes pag.,  

Ilūkstes novads, LV-5447 

Banka: A/s “SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV05UNLA0005011130034 

 

 

 

 

 

________________________  

L. Riekstiņa   

 

z.v. 

 

 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ ___ 

______ 

 

z.v. 

 

 


