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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2011/24 

1.2. Pasūtītājs  

Pasūtītāja nosaukums AGLONAS NOVADA DOME 

Juridiskā adrese Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, 

Aglonas novads, LV-5304 

Reģistrācijas numurs 90000065754 

Kontaktpersonas Par noteikumiem Ingūna Barkeviča,  

tālr. 65324573, fakss 65324573 

Par specifikācijām Aivars Kluss, mob.tālr. 26518779 

E-pasta adrese padome@aglona.lv 

Darba laiks Katru darba dienu no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-

16.00 

 

1.3. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta kārtībā. Publiskās piegādes vai 

pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet 

mazāka par 20 000 latu. 

 
1.4. Iepirkumu organizē Aglonas novada domes izveidota iepirkumu komisija - Aglonas 

novada domes lēmumi – 15.07.2009. (protokols Nr. 5, punkts 6) 31.07.2009. (protokols Nr. 
7, punkts 4), 27.01.2010. (protokols Nr. 2, punkts 1), 30.09.2011. (protokols Nr. 22, punkts 
14.2).  Sastāvs – I.Barkeviča (komisijas priekšsēdētaja), V.Ondzule, A.Kluss, Dz.Valaine 
(komisijas locekļi)  

 
1.5. Nolikumu saņemšana. Nolikums un tā pielikumi ir brīvi pieejami Aglonas novada domes 

mājas lapā interneta adrese www.aglona.lv . Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties 

arī Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, 

Aglonas novads. 

 

1.6. Jautājumi un atbildes. Atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek publicētas Aglonas 

novada domes mājas lapā www.aglona.lv . Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot mājas 

lapā publicētajai informācijai. 

 

2. Iepirkuma priekšmets  

Iepirkuma priekšmets ir „Aglonas novada ielu un autoceļu attīrīšana no sniega 

2011./2012.gada ziemas sezonā”, saskaņā ar specifikāciju (Pielikums Nr.1). 

 CPV kods - 90620000-9 

 

3. Līguma izpildes vieta un laiks 

Līguma izpildes vieta – Aglonas novada administratīvā teritorija. 

Līguma izpildes termiņš – 2011.gada 25.novembra – 2012.gada 15.aprīlim.  

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  

4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2011.gada 

21.novembra, plkst. 11
00

, Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas ielā 34, Aglona, 

Aglonas pagasts, Aglonas novads, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam 

termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ 

iesniedzējam.  

 

mailto:padome@aglona.lv
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/


5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 kalendārās dienas, skaitot no 4.1.punktā noteiktās 

piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 5.1. punktā noteiktajā termiņā, 

pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

pasūtītājam.  

 

6. Piedāvājuma noformēšana 

6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

Piedāvājums iepirkumam: „Aglonas novada ielu un autoceļu attīrīšana no sniega 

2011./2012.gada ziemas sezonā”,  

Pasūtītāja identifikācijas numurs AND/ 2011/24. 

Neatvērt līdz 2011.gada 21.novembra plkst.11
00 

Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads,  

LV-5304,   

Pretendenta nosaukums un adrese 

6.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

   pretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls), ieskaitot pieteikumu dalībai 

iepirkumā; 

finanšu piedāvājums (viens oriģināls). 

6.3. Abas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai konkursā ir cauršūti kopā tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietoti 6.1.punktā minētajā aploksnē. 

Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.7. Iesniegtie piedāvājumi pretendentam netiek atgriezti. 

 

7. Prasības pretendentiem 

7.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību. 

7.2.Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā 

minētā pakalpojuma veikšanai. 

7.3.Pretendenta apliecinājums, ka nepastāv Publisko iepirkumu likuma  8.1. panta piektajā 

daļā minētie noteikumi. 

 

8. Iesniedzamā informācija un dokumenti 

8.1. Pretendenta piedāvājums pielikuma Nr.2 formā.  

8.2. Dokumenti, kas apliecina prasību izpildi pretendentiem: 

8.2.1. komercreģistra izsniegta pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecināta 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2.2. dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo juridisko personu. 

8.2.3. ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, pilnvarai pievieno dokumentu, kas 

apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko 

personu. 

8.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām un izraudzītajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu 

laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par pieņemto lēmumu, jāiesniedz  iepirkuma komisijai 



izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus. Šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. 

      8.2.4.1. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēdz no 

dalības iepirkumā. 

8.2.5. tehniskā nodrošinājuma saraksts iepirkuma veikšanai. 

 

9. Piedāvājuma cena un valūta 
9.1. Pretendents piedāvājumā norāda viena ceļa pargājiena  kilometra (siega tīrīsana paralēli ceļa 

asij)100 m3 (sniega sanesumu tīrīšana slīpi pret ceļa asi) un viena ceļa pārgājiena kilometra 

(slīdamības novēršana ar smilti, smilts-sāls  maisījumu)  uzturēšanas cenas. Cenas jānosaka 

latos. Vienības cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās 

izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darbu veikšanas vietai). Cenās jāietver visi nodokļi, nodevas un 

maksājumi, atskaitot PVN. Darba vienības cenas tiek fiksētas un netiks mainītas visā 

darba izpildes laikā. Veicamo darbu apjomi var mainīties ņemot vērā laika un citus 

apstākļus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas.  

9.2. Samaksa par kvalitatīvi veiktiem darbiem tiks veikta reizi mēnesī, ņemot vērā faktiski 

veikto darbu apjomu. Par darbiem, kuri veikti bez Pasūtītāja norādījumiem, samaksa 

netiks veikta. 

 

10. Piedāvājumu izvēles kritēriji 

10.1. Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos 

norādītajām prasībām. 

10.2. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā esošām prasībām, pasūtītājs izvēlas 

piedāvājumu ar  zemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi. 

10.3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu, ja iepirkumu procedūrai netiek iesniegti piedāvājumi vai 

iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām 

prasībām, kā arī ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos 

gadījumos saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. 

 

11. Iepirkuma līgums 

11.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām un kuram ir zemākā cena par vienu pārgājiena  kilometru. 

 

12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

12.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

12.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā 

arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un 

dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

12.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 

pretendentu. 

12.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

12.1. 4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

12.2. 1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 



12.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

12.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 

12.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par 

iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

12.2.5  3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

 

13. Pretendenta tiesības un pienākumi 
13.1. Pretendenta tiesības: 

13.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

13.1.2. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

13.2. Pretendenta pienākumi: 

13.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijas pretendentiem prasībām. 

13.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

13.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

 

 

 

Pielikumi Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija.  

  Pielikums Nr.2 – Piedāvājuma forma.   

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

 

Aglonas novada ielu un autoceļu attīrīšana no sniega  2011./2012.gada 

ziemas sezonā  
 

Pasūtījuma identifikācijas numurs 

AND/2011/24 

 

Tehniskā specifikācija 

 

 Saskaņā ar Pasūtītāja telefonisku pasūtījumu no līguma noslēgšanas dienas līdz 15. 

aprīlim veikt Aglonas novada ielu un autoceļu braucamās daļas  mehanizētu attīrīšanu 

no sniega.  

 Pasūtītāja prasības tehniskajam nodrošinājumam: 

 Izmantojamās tehnikas vienībām jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotiem ar signālugunīm un 

signālplāksnēm. 

 Aglonas novada ielas un ceļa brauktuves attīrīšanu no sniega veikt ne vēlāk kā 4 

stundu laikā pēc pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.  

 Ielu tīrīšanas prioritātes nosaka pasūtītājs. 

 Nodrošināt izpildītā darba kvalitāti atbilstoši Aglonas novada domes autoceļu 

uzturēšanas ziemas apstākļos tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 

(Uz uzņēmuma veidlapas) 

PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Piedāvājums iepirkumam: Aglonas novada ielu un autoceļu attīrīšana 

no sniega 2011./2012.gada ziemas sezonā 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2011/24 

Pretendenta nosaukums: vienotais reģ. nr.:  

Pretendenta rekvizīti: Juridiskā adrese: 

Faktieskā adrese: 

Telefons, fax: e-pasts 

Banka: 

Bankas kods: 

Bankas konts: 

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, 

telefons, e-pasts) 
 

Atbildīgā amatpersona: (amats, vārds, uzvārds)  

 

Pretendenta tehniskās iespējas: 

Piedāvātā tehnika 

pakalpojuma 

izpildes laikā 

Ražotājvalsts, 

izgatavošanas gads, 

jauda 

Tehniskais stāvoklis 

(tehniskās skates 

datums) 

Piederība (īpašumā/ 

jānomā/jāpērk) 

    

    

    

Uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu 

izpildei 

Pretendenta finansu piedāvājums: 

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma ” Aglonas novada ielu un autoceļu 

attīrīšana no sniega 2011./2012.gada ziemas sezonā” ar ident. Nr.AND/2011/24 nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Mūsu piedāvājums par iepirkuma  

 

Darba nosaukums Mērvienība Cena par vienu vienību 

LVL bez PVN 

Autoceļa brauktuves un nomaļu attīrīšana 

no sniega, braucot paralēli ceļa asij.                              

1 pārgājiena km  

Autoceļa attīrīšana no  sniega slīpi 

attiecībā pret ceļa asi (sanesumi). 

100 m³  

Mēs apliecinām, ka 

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

iepirkumu procedūrā; 

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt 

iepirkuma instrukcijās pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

- Uzņēmumam nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. 

- Sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts un zīmogs  

Datums  

 


