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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs -  AND/2011/4 
       Iepirkuma procedūra notiek Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā. 

1.2. Pasūtītājs - Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Dome) , reģ. Nr. 90000065754, 
adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr./fakss 653 24573,      
e-pasts: padome@aglona.lv  

1.3. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 
        1.3.1. Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 

darbi 2011.gada vasaras sezonā, saskaņā ar Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju; 
        1.3.2. Piedāvājumu var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
        1.3.3. CPV kods: 45233141-9 

1.4. Iepirkuma izziņošana: 
      1.4.1. Paziņojums par līgumu - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv 

1.4.2. Iepirkuma nolikums ir elektroniski pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.aglona.lv  (sadaļā „Publiskie iepirkumi”).  

       1.4.3. Kontaktpersona: Nolikums - Ingūna Barkeviča, tālr./fakss 653 24573, e-pasts:  

padome@aglona.lv.  Tehniskajos jautājumos – ceļu būvinženieris Aivars Kluss, mobilais 
telefons 26518779. 

1.4.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek pa e-pastu, faksu vai 
pastu. 

1.4.5. Iepirkuma nolikuma precizējumi, grozījumi: 

     1.4.5.1. Nolikuma precizējumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas 
           (publiski pieejamas elektroniski) Pasūtītāja mājas lapā internetā  www.aglona.lv. 

Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai, 
sakarā ar Nolikuma precizējumiem un ievērtēt to savā piedāvājumā; 

       1.4.5.2. Ja piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu (nosūtot oriģinālu pa pastu) vai pa 

pastu pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz piegādātājam pa faksu 
(oriģinālu nosūtot pieprasītājam pa pastu) ne vēlāk kā sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.5. Līguma priekšmeta izpildes vieta – Aglonas novada adminsitratīvā teritorija. 
1.6. Līguma izpildes laiks – līdz 2011.gada 31.oktobrim 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 
      1.7.1. piedāvājumi iesniedzami – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304,   

           Aglonas novada domes kancelejā (2.stāvā), telefons/fakss 65324573, darba dienās: no   
           plkst. 9:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; 
      1.7.2. piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 24.martam plkst.11.00 personīgi vai sūtot  

           pa  pastu; 
     1.7.3. piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ  

           iesniedzējam. 
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš - pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., 

saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 dienas, 

skaitot no iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.9. Piedāvājuma noformēšana: 

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

 Iepirkumu procedūras organizētāja nosaukums un adrese; 

 Pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme „Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 

darbi 2011.gada vasaras sezonā” (Identifikācijas Nr. AND-2011/4). 

Neatvērt līdz 2011.gada 24.marta,  plkst. 11:00”. 

1.9.2. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu 

dalībai iepirkumā, tehniskā un finanšu piedāvājuma. 
1.9.3. Visiem iepirkuma piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši 

Nolikuma prasībām, cauršūtiem, parakstītiem un apzīmogotiem. Dokumentu kopijām 
jābūt apstiprinātām. 
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1.9.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā skaidri 
       salasāmiem, bez labojumiem Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās 

personas parakstu apstiprinātiem. 
1.10. Piedāvājumu iesniegšana: 

 1.10.1. Piedāvājuma iesniegšana: 
     1.10.1.1. piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmetu „Aglonas novada domes 

autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”, saskaņā ar 

Nolikuma prasībām, tai skaitā Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1); 
    1.10.1.2. pretendents piedāvājumu iesniedz saskaņā ar iepirkuma Nolikuma1.7.punkta 

        nosacījumiem: piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums; 
   1.10.1.3. piedāvājums jānoformē saskaņā ar Nolikuma 1.9.punkta prasībām; 
   1.10.1.4. iesniedzot savu piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem šī iepirkuma 

Nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura pretendenta piedāvātā 
norma, nosacījums vai noteikums, kas būs pretrunā ar Nolikumu, netiks akceptēts un 

var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai. 
1.11. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar   
       zemāko cenu (bez PVN), kas atbilst iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās  

       specifikācijas prasībām. 
 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM  

2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā: 
2.1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, 

saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām; 
2.1.2. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā minētiem 

izslēgšanas nosacījumiem: 
  2.1.2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
       maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība  

par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs 
likvidēts; 

 2.1.2.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

       dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir 
       nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
 2.1.2.3. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

2.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 
2.2.1. Pretendenta pieteikums iepirkumam, saskaņā ar pievienoto formu (Nolikuma 

pielikums nr.2). Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota 
(pievienojot pilnvaru) persona. Piedāvājumā norāda pretendenta nosaukumu un 
rekvizītus, kontaktinformāciju, kā arī apliecina: 

2.2.1.1. ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā 
minētie izslēgšanas nosacījumi (Nolikuma 2.1.2. punkts); 

2.2.1.2. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. 
      2.2.2. Pretendentam LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegta Būvkomersanta 
           reģistrācijas apliecība, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt komercdarbību      

           atbilstoši iepirkuma darbiem līguma darbības laikā, kā arī atbilstošas būvdarbu  
           licences, sertifikāti. 

     2.2.3. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā un pretendenta iepriekšējos  
           gados veiktie darbi ir veikti atbilstoši normatīviem, izpildes termiņos un pienācīgi   
           kvalitatīvi pabeigti. 

     2.2.4. Jāiesniedz vismaz divu pasūtītāju atsauksmes par līdzīga rakstura un apjoma (pēc 
          izmaksām) darbu izpildes kvalitāti; 



2.2.5. Pretendentam ir pietiekoši kvalificēts vadošais un tehniskais personāls, kas tiks 
iesaistīts iepirkuma darbu veikšanā. 

2.2.6. Pretendentam ir atbilstošas tehniskās iekārtas un mehānismi kvalitatīvai 
iepirkuma darbu veikšanai, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 

2.2.7. Pretendentam ir pieejami pietiekoši finanšu līdzekļi iepirkuma darbu 
priekšfinansēšanai. 

2.2.8. Darbu izpildi saskaņot ar Aglonas novada domes ceļu būvinženieri. 

 
3.  IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pretendenta atlases dokumenti 
3.1.1. Pretendenta pieteikums iepirkumam, saskaņā ar pievienoto formu (saskaņā ar 

Nolikuma 2.2.1.punktu un pielikuma formu nr.2). 

3.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 
(atkarībā no pretendenta reģistrācijas vietas) izdota reģistrācijas apliecības kopija. 

3.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, licenču un sertifikātu būvdarbu veikšanai 
     apliecinātas kopijas. 
3.1.4. LR Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem - ekvivalentas iestādes) izziņa par 

      amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas 
brīdi. 

3.1.5. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija. 
3.1.6. Pretendenta pieredzes apraksts par līdzvērtīgiem (apjoms un izmaksas) veiktajiem 

darbiem kura papildināta ar atsauksmēm (saskaņā ar Nolikuma 2.2.4., 2.2.5. 

apakšpunktu prasības). 
3.1.7. Informāciju par vadošo un tehnisko personālu, kas tiks iesaistīts iepirkuma darbu 

veikšanā. 
3.1.8. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda pretendenta rīcībā esoša atbilstoša tehnika un 
     mehānismi piedāvāto darbu izpildei. 

3.1.9. Pretendenta apliecinājums par tā finanšu līdzekļu pietiekamību iepirkuma darbu 
     priekšfinansēšanai, papildus norādot informāciju par pretendenta finanšu apgrozījumu 

par trīs iepriekšējiem gadiem (norādot atsevišķi par katru gadu un kopā) vai 
pretendenta darbības periodu, ja tas ir mazāks par 3 gadiem. 

3.1.10. Iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt desmit 

darbadienu laikā iesniegt dokumentus pretendentam, kuram atbilstoši Nolikuma un 
citām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma noslēgšanas tiesības: 
3.1.10.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, 

kur pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņu, kas izdota ne agrāk kā 

trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka 
pretendents un saistītā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta; 

3.1.10.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu 

administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas 
iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka 

pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālo Pretendentam nav nodokļu vai 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 

3.1.10.3. pieprasītās izziņas pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tās izdotas ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 
3.2. Tehniskais piedāvājums 

     3.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši iepirkuma Nolikuma 2.2.punkta un  
            pielikuma Nr.1 - Tehniskās specifikācijas prasībām. 
3.3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3) 

     3.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda līguma darbu vienību cenas, par kādām tiks veikti  
           attiecīgie darbi visā iepirkuma līguma darbības laikā. Galveno finanšu piedāvājumu  

           sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto piedāvājuma formu (pielikumi Nr.2 un      



                Nr.3). 
       3.3.2. Finanšu piedāvājumā iepirkuma darbu vienību cenas norāda latos (LVL) bez     

                pievienotās vērtības nodokļa (PVN 22%) un ar PVN22%. 
       3.3.3. Finanšu piedāvājuma vienību cenā jāietver visi izdevumi, nodokļi un citi obligātie 

                maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (darba algas, materiālu, iekārtu, transporta,     
                sociālā nodokļa, PVN 22%, u.c.), saskaņā ar līguma darbu veikšanu. 
         3.3.4. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā autoceļu un ielu ikdienas  

               uzturēšanas darbu izpildes zemāko  cenu  bez  PVN  (segumu uzturēšanas darbi,   
                caurteku uzturēšanas darbi,ceļu kopšanas darbi). 

       3.3.5. Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt, vai palielināt darbu apjomus pēc  
               piedāvājumu izskatīšanas, piešķirtā finansējuma ietvaros. 
 

4. PRETENDENTU  ATLASE 

4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā - Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta 

piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu 
izvērtēšanas stadijā, ja: 

4.1.1. Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā; 

4.1.2. Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā minētajiem 
izslēgšanas nosacījumiem (saskaņā ar Nolikuma 2.1.2.punktu); 

4.1.3. Pretendents neatbilst Nolikuma 2.2.punkta prasībai/ām; 
4.1.4. Pretendents nav iesniedzis dokumentus vai informāciju, saskaņā ar Nolikuma 

3.punkta prasībām. 

4.1.5. Citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 
 

5. IEPIRKUMA KOMISIJA 

5.1. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu, iepirkuma procedūras Nolikumu un tās pielikumiem. 

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma, tai 
skaitā Tehniskās specifikācijā un citām minētajām prasībām: 

5.2.1. Komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi; 
5.2.2. Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē 

tehnisko piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām; 

5.2.3. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma Nolikumam, tai skaitā 
Tehniskās specifikācijas prasībām vai nav sniegta visa pieprasītā informācija, 

komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata; 
5.2.4. Ja finanšu piedāvājums nav sastādīts atbilstoši finanšu piedāvājuma formai 

(pielikums nr.3.), komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 

5.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā tā iepirkuma darbu vienību cenu bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

5.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu 
piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu pretendentu, piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

5.5. Komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt precizējumus 
iepirkuma nolikumā, tos publicējot un paziņojot iepirkuma Nolikuma 1.4.4.punkta 

noteiktajā kārtībā. 
5.6. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlas piedāvājumu un 

nosaka uzvarētāju vai pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu. 

5.7. Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto 
lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, nosūtot informāciju par iepirkuma 
rezultātiem pa faksu/pastu. 

 
6. CITI NOSACĪJUMI 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 



      piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 
6.2. Ne Pasūtītājs, ne Iepirkumu komisija nav atbildīgi, ja pretendents šai Nolikuma noteiktajā 

kārtībā nav atzīts par iepirkuma uzvarētāju un nenes atbildību par zaudējumiem, kas 
pretendentam radušies sakarā ar tā piedāvājumu noraidīšanu. 

6.3. Jebkādas sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar iepirkuma procedūras realizēšanu, tiek 
izskatītas saskaņā ar Nolikumā un normatīvajiem aktiem. 

 

 
Pielikumā: 

 
 

Nr.1 - Tehnisk specifik cija ; 

Nr.2 – Pieteikuma forma.; 

Nr.3 – Finanšu piedāvājums (forma piedāvājuma vienību cenām). 
 
 

 
Komisijas priekšsēdētāja:                                                  I.Barkeviča 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PielikumsNr.1  

Iepirkumu procedūras nolikumam 

identifikācijas Nr. AND/2011/4 
„Aglonas novada domes  autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi  

2011.gada vasaras sezonā” 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi  

 2011 .gada vasaras sezonā  
 
1. Izpildītājam jāiesniedz Aglonas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas 

darbu vasaras sezonā vienību cenas. Vienību cenās jāietver visi nodokļi un obligātie 
maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam. 

2. Veicot darbus jāievēro Būvnoteikumu darbiem autoceļu tīklā, Valsts autoceļu ikdienas 
uzturēšanas darbu 2006.gada specifikāciju, 2005.gada autoceļu specifikāciju, ceļu 
specifikāciju 2010 un ar to saistīto normatīvo aktu prasības. 

3. Darbi jāizpilda kvalitatīvi ievērojot LVS prasības. 
4. Darbiem jāpielieto kvalitatīvi sertificēti materiāli, darbu izpildītājam pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas jāiesniedz pasūtītājam materiālu atbilstības deklarācijas. 
5. Nepieciešamības gadījumā darbu izpildītājam jāveic nivelēšanas darbi un jāizstrādā 

tehniskais risinājums atsevišķu darbu izpildei. 

6. Darbu izpildītājam jāveic visi normatīvajos aktos noteiktie saskaņojumi un nepieciešamības 
gadījumā būvvaldē jāsaņem rakšanas atļauja. 

7. Darbu izpildītājam jāaizpilda ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas un 
pieņemšanas žurnāli. 

8. Darbu izpildītājam pirms darbu uzsākšanas, uz darbu laiku jāizstrādā, satiksmes 

organizācijas shēma ar satiksmi organizējošo ceļa zīmju un norāžu izvietojumu un 
jāsaskaņo to ar Aglonas novada domes speciālistu Aivaru Klusu. Pēc saskaņošanas 

darbu izpildītājam jāuzstāda shēmā norādītās zīmes. 
9. Pretendentam nav obligāti jāuzrāda visas Aglonas novada pašvaldības ielu un autoceļu 

ikdienas uzturēšanas darbu veidu līgumcenas. Jāuzrāda vienību cenas tiem darbiem, 

kurus pretendents piedāvā veikt. 
10. Iepirkuma darbi ir sadalīti daļās: 

10.1. Segumu ikdienas uzturēšanas darbi. 
10.2. Caurteku ikdienas uzturēšanas darbi. 
10.3. Ceļu kopšanas darbi 

        Piezīme: Pretendenti var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma visu darbu izpildi kopumā 
vai kādā no darbu daļām. 

11. Pasūtītājs izvēlēsies darbu izpildītājus pēc piedāvātajām darbu veidu vienību zemākām 
cenām un slēgs līgumu ar vienu vai vairākiem Izpildītājiem (piemēram: ar vienu 
Izpildītāju par segumu uzturēšanas darbi,  ar otru Izpildītāju caurteku uzturēšanas darbi 

vai ceļu kopšanas darbi). 
12. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda pretendenta rīcībā esoša, atbilstoša tehnika un 

mehānismi piedāvāto darbu izpildei. 
13. Pretendentam jāiesniedz vismaz divu pasūtītāju atsauksmes par līdzīga rakstura un apjoma 

būvdarbu izpildes kvalitāti. 

14. Aglonas novada pašvaldības ielu un ceļu kopējais garums 311.58 km, tai skaitā: 
           autoceļi 297,12 km un ielas 14.46 km. 

15. Preiļu novada pašvaldības ielu un ceļu sarakstus Pasūtītājs var izsniegt pēc atsevišķa 
pieprasījuma. 

16. Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietu apskati, 

kontaktpersona Aivars Kluss tel.26518779. 
 



PielikumsNr.2  

Iepirkumu procedūras nolikumam 

identifikācijas Nr. AND/2011/4 
„Aglonas novada domes  autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi  

2011.gada vasaras sezonā” 
 

Pieteikums iepirkuma procedūrai  

 

Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi  

 2011 .gada vasaras sezonā  
 

 Identifikācijas Nr. AND/2011/4 
 

                            

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti: 
reģ.nr., adrese, tālr, fakss, e-pasts, banka, konts  

  

  

 
 2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, Uzvārds, amats  

Adrese  
Tālrunis, fakss  

e-pasta adrese  
banka  

 
Mēs piedāvājam veikt Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbus 2011.gada vasaras sezonā, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 

2011/4, saskaņā Nolikumus pretendentiem un Tehniskās specifikācijas prasībām, 
 tai skaitā: 

 
1. par visu iepirkuma darbu apjomu kopā ……………(saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 
10.punktu); 

         10.1. Segumu ikdienas uzturēšanas darbi  ___________. 
         10.2. Caurteku ikdienas uzturēšanas darbi ___________. 

          10.3. Ceļu kopšanas darbi ________ 
Pasūtītāja noteiktajos termiņos. 
 

Iepirkuma darbus piedāvājam veikt saskaņā ar klāt pievienotajām darbu vienību līgumcenām 
bez PVN 22% un ar PVN22% (Nolikuma pielikuma formā nr.3)  

 
Izpildīto darbu apmaksas noteikumi ir sekojoši 
_____________________________________________________________ 
 
Priekšapmaksa (avanss) nepieciešama ______________________________________. 
                                                                                     

(cipariem un vārdiem) 
  

procentu apmērā no līguma cenas.  
 
Pārējie izpildīto darbu apmaksas noteikumi ir sekojoši 
____________________________________________________________________ 
 
     
Garantijas laiks izpildītajiem darbiem ____________________________________ 
____________________________________________________________________. 
     
Citi noteikumi_______________________________________________________. 



3. Šis piedāvājums ir derīgs _______dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

Mēs apliecinām, ka: 
 

1) pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā; 

2) pretendents ar spēkā stājušos spriedumu vai cirtas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu 
atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences 
un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas; 

3) pretendents netiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 
vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu; 

4) pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai 
valstī, kurā tas reģistrēts; 

5) pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un pretendentam ir 
paraksta tiesības. 

 
1. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 
2. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Instrukcijas 

pretendentiem un tehniskās specifikācijās norādītās prasības; 
3. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tā ir skaidra un saprotama, 

iebildumu un pretenziju nav, mēs piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam iepirkumu 
prasību izpildi, kā arī garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu.  

 
 

Pielikumā Nr.3 piedāvāto darbu veidu vienību līgumcenas uz 3 lapām. 
 
 
Pilnvarotās personas paraksts (atšifrējums) un zīmogs: __________________________ 
 
 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats, kontaktinformācija (tālr.nr., fakss,  
e-pasts)___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________ 
 
 
Adrese: _____________________________________________________________. 
 
 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



                                                                                                  3.pielikums 

Iepirkumu procedūras nolikumam 

identifikācijas Nr. AND/2011/000 
„Aglonas novada domes  autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi  

2011.gada vasaras sezonā” 
 

 

  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi  

 2011 .gada vasaras sezonā  
 Identifikācijas Nr. AND/2011/4 

 
No pretendenta ______________________________________________________________ 

                              (nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.__________________, adrese: __________________________________________ 

tā _______________________________________________________________  personā  
                                                                     (amats, vārds, uzvārds) 

 
 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

Mērvienī

ba 

Daudzu

ms 

Vienības 

cena 

Pretendenta 

piedāvājums  

(darbu izmaksas) 
Ls 

1. Satiksmes organizācija. 
 

- - - - 

1.1 Ceļa zīmes uzstādīšana  uz cinkota 50 mm 
metāla staba  
(ceļazīme-pasūtītāja,metāla stabs izpildītāja) 
 

1 gab. 14   

1.2 Ceļa zīmes metāla staba nomaiņa  (metāla 
stabi –izpildītāja) 

1 gab. 9   

2. Caurteku uzturēšana     

2.1 Bojāto caurteku posmu nomaiņa d –0.5 m tekošais 
metrs 

8   

2.2 Caurtekas  d- 0.4m ierīkošana uz grants 
pamata 

tekošais 
metrs 

41   

2.3 Bojāto caurteku posmu nomaiņa d-0.8 m  

 

tekošais 
metrs 

5   

2.4 Bojāto caurteku posmu nomaiņa d-1.0 m tekošais 

metrs  

5   

2.5 Caurtekas d-0.8 m ierīkošana uz grants  
pamata 

tekošais 

metrs 

8   

2.6 Caurtekas d. 0.3 m ierīkošana uz grants 
pamata  

tekošais 

 metrs 

18   

2.7 Caurtekas  d- 0.5m ierīkošana uz grants 
pamata 

tekošais 
metrs 

48   

2.8 Caurteku attīrīšana no sanesumiem     
2.8.1  Caurteka d -400 1 gab. 2   

2.8.2 Caurteka d -500 1 gab. 3   

2.8.3 Caurteka d -800 1 gab. 4   

2.9 Sīku bojājumu novēršana caurtekās 
 

tekošais  
metrs. 

9   



3.0 Ceļu kopšana     
3.1 Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana ar 

autogreideri  
 

1 m3 1150   

3.2 Ceļa sāngrāvju tīrīšana (rakšana) ar 
ekskavatoru izmetot grunti atbērtnē  
 

1 m3 1580   

3.3 Ceļa sāngrāvju tīrīšana (rakšana) ar 
ekskavatoru ,iekraujot grunti automašīnā 
transportējot uz atbērtni (līdz  2 km ) 
 

1 m3 1200   

3.4 Izskalojumu likvidēšana  
 

1 m3 100   

3.5 Mehanizēta zāles pļaušana 
 

pārgājien
a/ 
km 

50   

3.6 Atsevišķu koku novākšana  
 

1 gab. 2   

3.7 Paaugstināto nomaļu noņemšana  
Izlīdzinot uz vietas  

1 m3 800   

3.8 Paaugstināto nomaļu noņemšana  iekraujot 
autotransportā un transportējot uz atbērtni 

1 m3 1000   

4.0 Seguma uzturēšana     
4.1 
 

Grunts izstrāde ar buldozeru ierakumā  
līdz  30 m 

1 m3 1200   

4.2 Smilts drenējošās kārtas izbūve attālums 5.-
10 km 

(materiāls –smilts  no pasūtītāja karjera) 

1 m3 200   

4.3 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
sagatavotu granti . (materiāls –sagatavota 

grants no izpildītaja karjera) 

atbilstības sertifikāts ! 
 

1 m3 400   

4.4 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu 
granti transportēšanas attālums 1-5 km. 
(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja 

karjera) 

1m3 1000   

4.5 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
dabīgu  granti transportēšanas attālums 1-5 
km. (materiāls –dabīga  grants no 

pasūtītāja karjera) 
 

1m3 450   

4.6 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu 
granti transportēšanas attālums 5-10 km. 

(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja 

karjera) 

1m3 400   

4.7 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
dabīgu  granti transportēšanas attālums 5-10 
km. (materiāls –dabīga  grants no 

pasūtītāja karjera) 
 

1m3 400   

4.8 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu 
granti transportēšanas attālums 10-15 km. 

(materiāls -dabīga grants no  

pasūtītāja karjera) 

1m3 500   



4.9 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
dabīgu  granti transportēšanas attālums 10-
15 km. (materiāls –dabīga  grants no 

pasūtītāja karjera) 
 

1m3 450   

4.9.1 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu 
granti transportēšanas attālums 15-20 km. 
(materiāls -dabīga grants no  

pasūtītāja karjera) 

1 m3 450   

4.9.2 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
dabīgu  granti transportēšanas attālums 15-
20 km. (materiāls –dabīga  grants no 

pasūtītāja karjera) 
 

1m3 250   

4.9.3 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu 
granti  

( materiāls -dabīga grants no izpildītāja 
karjera)atbilstības sertifikāts 

1m3 100   

4.9.4 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
dabīgu granti  (materiāls –dabīga  grants 

no izpildītaja karjera) 

atbilstības sertifikāts ! 

1m3 100   

4.9.5 Ceļa klātnes planēšana  
 

pārgājien
a /km 

2260   

4.9.6 Ceļa klātnes profilēšana 
 

pārgājien
a /km 

280   

5.0 Melno segumu uzturēšana     
5.1 Melno segumu bedrīšu remonts ar škembām 

un bituma emulsiju 
1m2 150   

5.2 Betona apmaļu Br.100.20.8 izbūve 
uz betona C 12/15 pamata 

tekosais 
metrs 

50   

5.3 Betona apmaļu Br.100.30.15 izbūve 
uz betona C 12/15 pamata 

tekošais 
metrs 

50   

5.4 Veco betona apmaļu demontāža tekošais 
metrs 

50   

5.5 Bruģakmens seguma ierīkošana 
uz smilts pamata h-6 cm 

 
1 m2 

50   

5.6 Bruģakmens seguma ierīkošana 
uz smilts pamata h-8cm 

 
1 m2 

50   

5.7 Asfaltbetona seguma ierīkošana h-50 mm uz 
šķembu pamata fr.0-32mm h-15 cm 

1 m2 100  - 

5.8 Asfaltbetona seguma ierīkošana h-50 mm  uz 
esoša grants pamata 

1 m2 100   

5.9 Asfaltbetona seguma ierīkošana h-60 mm uz 
šķembu pamata fr.0-32mm h-15 cm 

1 m2 100   

                                                                                        Kopā   

* visi izcenojumi ietver celtniecības materiālu,transporta,darba  izmaksas 
* visi izcenojumi bez PVN 22 % 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)       (paraksts)           (vārds, uzvārds) 

___________________________ 
(Dokumenta aizpildīšanas datums) 

 z.v. 


