APSTIPRINĀTS
ZaĦas pagasta pārvaldes
Iepirkumu komisijas sēdē
2011. gada 7.janvārī
protokols Nr.1

Iepirkumu identifikācijas Nr. ZPP 2011/1

ZaĦas pagasta pārvaldei
piederošo autoceĜu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega
2011.gada ziemas sezonā.
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

Nolikums
Saldus novadā

1. Vispārējā informācija
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs: ZPP 2011/1
1.2.ZiĦas par pasūtītāju:
Pasūtītāja nosaukums ZaĦas pagasta pārvalde
Adrese: “Sūbri”ZaĦas pagasts Saldus novads, LV 3897
Reă. Nr. 90000052124
Konta Nr.bankā SEBBANKA, UNLALV2X
LV81UNLA0015011130266
Kontaktpersona Kristīna Grosmane
TālruĦa Nr. 26644732
Faksa Nr. 63846487
e-pasta adrese zana@saldus.lv
Darba laiks 9.00-16.00
1.3. Iepirkumu metode –Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
1.4. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaĜā
–Iepirkumi vai Pretendenti var iepazīties un saĦemt Nolikumu ZaĦas pagasta pārvaldē “Sūbri”, ZaĦas pagasts Saldus novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. un no 13.00
līdz 15.00.
1.5. Iepirkuma piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 24.janvārim plkst. 10.00 ZaĦas
pagasta pārvaldē, “Sūbri”, ZaĦas pagasts, Saldus novads LV 3897, iesniedzot personīgi vai
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
augstākminētajam termiĦam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiĦa, netiks izskatīts
un tiks atdots atpakaĜ iesniedzējam. Aploksnes ar piedāvājumiem pieĦem un reăistrē
iesniegšanas secībā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. un no 13.00 līdz 15.00
1.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz pakalpojuma līguma noslēgšanai, bet
nemazāk kā 120 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām.
2. Iepirkuma priekšmets
2.1. Iepirkuma priekšmets - ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu mehanizēta
attīrīšana no sniega 2011.gada ziemas sezonā. CPV kods 90620000-9 .
2.2. Pretendents pēc savas izvēles var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu
vai atsevišėi par „ielām” un „autoceĜiem”.
3. Piedāvājuma dokumentu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana
3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā

jāpievieno tulka apstiprināts dokumentu tulkojums latviešu valodā, pretējā gadījumā
Iepirkumu komisija piedāvājumu uzskatīs par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
3.2.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” (publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
14.10.2010., Nr. 163)).
3.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriăināls.
3.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, tā lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumā
iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
3.5. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda:
3.5.1. Piedāvājums iepirkumam „ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu
mehanizēta attīrīšana no sniega 2011.gada ziemas sezonā’’
3.5.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. ZPP 2011/1
3.5.3. Pretendenta nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese, tālruĦa numurs (i), faksa
numurs un e-pasta adrese;
3.6. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām, netiek atdoti
atpakaĜ pretendentiem.
3.7. Pretendentam ir tiesības grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiĦa beigām. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukumi jāiesniedz personīgi,
rakstiskā formā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda:
3.7.1.Piedāvājums iepirkumam „ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu
mehanizēta attīrīšana no sniega 2011.gada ziemas sezonā’’
3.7.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. ZPP 2011/1
3.7.3.Pretendenta nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese, tālruĦa numurs (i), faksa
numurs un .e-pasta adrese; papildu norāde „Piedāvājuma atsaukums” vai „Piedāvājuma
grozījumi”
3.8. Piedāvājumam jābūt noformētam, kā noteikts šajā Nolikumā.
4. Prasības pretendentiem
4.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, komersanti,
uzĦēmumi un uzĦēmējsabiedrības (turpmāk tekstā – Pretendents), kurš reăistrēts Latvijas
Republikas UzĦēmumu reăistrā vai tā mītnes zemes likumdošanā noteiktā kārtībā un
atbilstošās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic uzĦēmējdarbību vai saimniecisko
darbību.
Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un personāls, kas nepieciešams iepirkuma
priekšmetā minētā darba veikšanai. Izmantojamām tehnikas vienībām ir jābūt tehniskā
kārtībā.
Pretendentam jāatbilst zemāk minētajiem kritērijiem:
4.1.1.pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokĜu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus,
4.1.2.pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izĦemot 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
izpilde paredzamajam beigu termiĦam tas būs likvidēts.
4.2. Visiem pretendentiem rakstiski jāapliecina, ka uz tiem neattiecas Nolikuma 4.1.1. un

4.1.2. punktos minētie nosacījumi (apliecinājums ietverts nolikuma 2. Pielikuma
„Pieteikums”tekstā).
4.3. Iepirkumu komisija izslēdz no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā jebkurā
piedāvājuma izvērtēšanas stadijā un neizskata pretendenta piedāvājumu, ja konstatē kādu no
nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktos minētajiem nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis
nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis iepirkumu nolikumā pieprasīto informāciju.
4.4. Pretendents VID izziĦu ir tiesīgs iesniegt iepirkuma piedāvājumā. Ja pretendents
noteiktajā termiĦā (10 dienas no pasūtītāja pieprasījuma) neiesniedz minēto izziĦu, Pasūtītājs
to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
5. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
5.1. Aizpildīts Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr. 2).
5.2. UzĦēmuma reăistrācijas apliecības kopija.
5.3. NodokĜu un /vai PVN maksātāja reăistrācijas apliecības kopija.
5.4. Aizpildīts finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 3).
5.5. Pretendenta piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta
tiesībām vai tā rakstiski pilnvarotai (pilnvara jāpievieno piedāvājumam) personai.
6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmumu pieĦemšana
6.1. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 2 posmos:
1.posms - Piedāvājumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude:
1) iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma
prasībām;
2) iepirkuma komisija pārbauda vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst nolikuma
prasībām;
3)Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek virzīti.
2.posms – pārbauda vai piedāvājums sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
Tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoši piedāvājumi netiek vērtēti.
6.2. Iepirkumu komisija var izvēlēties Pretendentu par visu iepirkuma priekšmetu vai
atsevišėi par „ielām” un „autoceĜiem”.
6.3. Iepirkumu komisija piedāvājumu izvērtēšanā izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
7. Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas
7.1. Pasūtītājs var pieĦemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu, ja netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda
nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaĦā ar Publisko iepirkumu
likumu.
8. Iepirkuma līgums un tā slēgšana
8.1. Pasūtītājs par iepirkuma priekšmetu slēgs iepirkuma (pakalpojuma) līgumu ar izraudzīto
Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma
noteikumiem.
9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
9.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
9.1.1. Publiskā iepirkuma likumā noteiktā kārtībā pieprasīt, lai Pretendents precizētu
informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei,
pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai.
9.1.2. Lemt par piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
9.1.3. Izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
9.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kĜūdas Pretendentu finanšu
piedāvājumos.

9.1.5. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē,
piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
9.1.6. Jautājumi, kuri nav regulēti šajā Nolikumā, tiek izlemti ievērojot Publisko iepirkumu
likumu.
9.1.7. Pasūtītājs var pieĦemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma
noslēgšanas, ja netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda Nolikuma
noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaĦā ar Likumu.
9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
9.2.1. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
9.2.2. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
9.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.2.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
9.2.5. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saĦēmēji netiktu izpausti.
10.Pretendenta tiesības un pienākumi
10.1. Pretendenta tiesības
10.1.1. Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru
iesniedzis iepirkuma komisijai.
10.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
10.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
10.2. Pretendenta pienākumi
10.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
10.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
10.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
10.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam Nr. ZPP 2011/1
ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega
2011.gada ziemas sezonā.
1. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saĦemšanas no Pasūtītāja, ar savu
tehniku ne vēlāk kā 0,5 stundas (pusstundas) laikā apĦemas uzsākt attīrīt no sniega autoceĜus
un ielas pēc Līguma pielikuma Nr.1.
2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.
3. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiĦā. Izpildītājam Darbs
jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega 1 . pielikuma ceĜus un ielas.
1. pielikuma A grupas ceĜus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu
(līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 16.00) no Darba uzdevuma saĦemšanas brīža.
4. Attīrot ceĜus no sniega nav pieĜaujama sniega vaĜĦa veidošanās uz
pieslēdzošos ceĜu
braucamās daĜas (krustojumi, iebrauktuves).
5. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceĜu sega, koki, ceĜa aprīkojums un tuvumā
esošās būves.
6. Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.
7. Sniegs no ceĜa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu
biezāks par 10 cm.
8. Izpildītie darbi tiek pieĦemti ar darbu pieĦemšanas – nodošanas aktu.

Saldus pašvaldības ZaĦas pagasta A grupas ceĜu saraksts

Nr.
p.k.

ceĜi
CeĜa nosaukums

adrese
garums seguma
(km)
(km) veids
no līdz
1
2
3 4
5
6
A001 Kraujas – Vaboles
0,00 7,40 7,40 Grants
A002 KupšeĜi - Dzirnas
0,00 1,02 1,02 Grants
A003 JāĦkalna ceĜš
0,00 0,53 0,53 Grants
A004 Salnas - KalniĦi
0,00 2,00 2,00 Grants
A005 Dzērves – Mellupes – 0,00 2,86 2,86 Grants
CīruĜi
A006 BrīniĦi - Lūsenes
0,00 2,08 2,08 Grants
A007 Duburi – Jēči 0,00 2,11 2,11 Grants
Straumēni
A008 CeliĦi
0,00 1,08 1,08 Grants
A009 ZaĦassirsniĦas - Sūbri 0,00 3,80 3,80 Grants
A010 VējoĦi – ZaĦas tilts
0,00 1,50 1,50 Grants
Kopā A grupas ceĜi: 24,38 km

Saldus pašvaldības ZaĦas pagasta B grupas ceĜu saraksts

Nr.
p.k.

ceĜi
CeĜa nosaukums

1
2
B001 KareĜi - Robežnieki
B002 SātiĦi - Viesturi

Kopā B grupas ceĜi: 1,88 km

adrese
garums seguma
(km)
(km)
veids
no līdz
3
4
5
6
0,00 1,00 1,00
Grants
0,00 0,88 0,88
Grants

Saldus pašvaldības ZaĦas pagasta C grupas ceĜu saraksts

Nr.
p.k.

ceĜi
CeĜa nosaukums

1
2
C001 SpārĦu kapu ceĜš
C002 Šalkones - Birztalas
C003 Sniėeru ceĜš
C004 BaĜėu kapu ceĜš
C005 Laivenieki - SpārĦi
C006 BaĜėu ceĜš
C007 Egles - Griestupurvs
C008 Vārnu pārceltuves ceĜš
C009 OliĦas – Mežrotas
C010 Kaudzīši – Lauklapuėi
C011 Beverīnas - Austrumi
C012 KuĦaišu ceĜš
C013 SmiĜėu ceĜš

adrese
garums seguma
(km)
(km) veids
no līdz
3 4
5
6
0,00 0,93 0,93 Grants
0,00 1,53 1,53 Grants
0,00 0,43 0,43 Grants
0,00 0,34 0,34 Grants
0,00 0,87 0,87 Grants
0,00 0,37 0,37 Grants
0,00 1,50 1,50 Grants
0,00 1,24 1,24 Grants
0,00 0,45 0,45 Grants
0,00 1,15 1,15 Grants
0,00 1,00 1,00 Uzlabota
grunts
0,00 0,47 0,47 Uzlabota
grunts
0,00 0,52 0,52 Grants

Kopā C grupas ceĜi: 10,80 km

Saldus pašvaldības ZaĦas pagasta ielu saraksts

ielas
adrese
brauktuves
garums
(km)
laukums
(km)
(m2)
no līdz
1
2
3
4
5
6
1. Krasta iela 0,00 0,120 0,120 600-melnais
2. Dzintara 0,00 0,27
0,27
810-melnais
iela
1350-grants
3. Avotu iela 0,00 0,486
0,06
420-melnais
0,015 68-melnais
0,04
332-melnais
laukums 465-melnais
30*15,5m
0,045 248-melnais
0,035 140-melnais
0,115 517,5melnais
0,064 256-melnais
0,035 140-melnais
laukums 346,516,5*21,0m melnais
0,077 308-melnais
laukums 480-melnais
15,*32,0m 196-melnais
laukums
14,0*14,0m
Kopā ielas: 0,876 km
Pavisam kopā ceĜi: 37,94 km
Tai skaitā ielas:0,876 km
Nr.
p.k.

seguma
veids
7

Melnais
Melnais
Melnais

Melnais

2.pielikums
ZPP 2011/1
Saldus novada pašvaldības ZaĦas pagasta pārvaldei

PIETEIKUMS
Par piedalīšanos iepirkumā „ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu mehanizēta
attīrīšana no sniega 2011.gada ziemas sezonā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ZPP 2011/1
Pretendenta nosaukums:
Reăistrācijas numurs:
NodokĜu maksātāja reăistrācijas
numurs:
Pretendenta adrese:
TālruĦa, faksa numurs:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Pretendenta bankas rekvizīti:
Iepazinušies ar iepirkuma ZPP 2011/1 „ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu
mehanizēta attīrīšana no sniega 2011.gada ziemas sezonā” dokumentāciju, mēs apakšā
parakstījušies, apĦemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt
pakalpojumu saskaĦā ar mūsu iesniegto piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt
akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiĦa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekĜautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem, to skaidrojumiem,
grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un
prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekĜautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu, kā arī
Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokĜi un nodevas;- attiecībā uz mums nepastāv šādi
nosacījumi:
1) pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiĦam uzĦēmums
būs likvidēts;
2) Latvijā un valstī, kurā esam reăistrēti vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta, nodokĜu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus.
- pēc pieprasījuma 10 darba dienu laikā iesniegsim iepirkumu komisijai izziĦu, kas izdota ne
agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta
institūcija, kas apliecina, ka mums nav nodokĜu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
Paraksts: ____________________________________________
Parakstītāja vārds, uzvārds, amats ___________________________

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam Nr. ZPP 2011/1
ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu mehanizētu attīrīšanu no sniega
2011.gada ziemas sezonā
Pretendenta nosaukums: _________________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________
Piedāvājam veikt ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu mehanizētu attīrīšanu
no sniega 2011.gada ziemas sezonā saskaĦā ar tehnisko specifikāciju, atbilstoši iepirkumam,
identifikācijas Nr. ZPP 2011/1 un nolikumā noteiktajām prasībām.
Cena par 1 km bez
PVN, Ls

Cena par 1 km ar
PVN,Ls

Ielu attīrīšana no sniega
CeĜu attīrīšana no sniega
Ielu un ceĜu attīrīšana no sniega
Mūsu piedāvājumā iekĜautas visas nepieciešamās izmaksas (likumdošanā paredzētie
nodokĜi), kas nodrošina autoceĜu un ielu mehanizētu attīrīšanu no sniega atbilstoši nolikumā
noteiktajām prasībām.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiĦu, kādu prasa
iepirkuma Nolikums un garantējam sniegto ziĦu patiesumu.
________________________________ ______________ ________________
(Pretendenta pilnvarotās personas ieĦemamais amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)
______________________
(dokumenta aizpildīšanas datums) z.v

4.pielikums
ZPP 2011/1
Līguma projekts
Līgums par pakalpojuma sniegšanu
Saldus novadā
2011. gada _________________
Saldus novada pašvaldības ZaĦas pagasta pārvalde, reă. Nr. 90000052124,”Sūbri”,
ZaĦaspagasts, Saldus novads, kuru uz nolikuma pamata pārstāv vadītāja Kristīna Grosmane ,
turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un __________________________kuru
pārstāv___________________________________________, turpmāk saukts
Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā un katra puse atsevišėi, turpmāk sauktas Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo autoceĜu un ielu mehanizētu
attīrīšanu no sniega 2011.gada ziemas sezonā”, ZPP 2011/1 rezultātiem, bez viltus, maldiem
un spaidiem, vadoties no LR likumdošanas noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apĦemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi ar savu
sniega tīrīšanas tehniku, degvielu un darbaspēku veikt ZaĦas pagasta pārvaldei piederošo
autoceĜu un ielu mehanizētu attīrīšanu no sniega 2011.gada ziemas sezonā (Pielikums Nr.1),
turpmāk tekstā Darbs, saskaĦā ar iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3).
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa:
 Ls _______(_____________________) bez PVN par vienu km;
 Ls _______(_____________________) 22% PVN;
 Ls _______(_____________________) ar PVN par vienu km.
3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums ir spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim.
3.2. Līgums var tikt lauzts pirms termiĦa Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai
šajā līgumā paredzētajos gadījumos.
3.3. Pirms termiĦa līgums var tikt vienpusīgi lauzts gadījumā, ja viena no pusēm nepilda
savas līgumā noteiktās saistības. Tādā gadījumā pusei - līguma pārtraukšanas ierosinātājai, ir
jābrīdina otra puse rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms līguma laušanas.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saĦemšanas no Pasūtītāja, ar
savu tehniku ne vēlāk kā 0,5 stundas (pusstundas) laikā apĦemas uzsākt attīrīt no sniega
autoceĜus un ielas pēc Līguma pielikuma Nr.1.
4.2. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiĦā. Izpildītājam
Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega 1. pielikuma ceĜus un ielas. 1.
pielikuma A grupas ceĜus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu
(līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 16.00) no Darba uzdevuma saĦemšanas brīža.
4.3. Attīrot ceĜus no sniega nav pieĜaujama sniega vaĜĦa veidošanās uz pieslēdzošo ceĜu
braucamās daĜas (krustojumi, iebrauktuves).
4.4. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceĜu sega, koki, ceĜa aprīkojums un tuvumā
esošās būves.
4.5. Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.
4.6. Sniegs no ceĜa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu
biezāks par 10 cm.
4.7. Izpildītājs apĦemas par veikto Darbu Pasūtītājam iesniegt darbu pieĦemšanas
nodošanas aktu un rēėinu par veikto darbu izmaksām.

4.8. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Darbs tiktu veikts ievērojot darba drošības, ceĜu
satiksmes drošības, vides aizsardzības u.c. noteikumus.
4.9. Izpildītājs uzĦemas visu veicamo darbu risku.
4.10. Izpildītājs apĦemas nekavējoties ziĦot Pasūtītājam, ja rodas apstākĜi, kas palēnina
Darba veikšanu vai padara to neiespējamu.
4.11. Pasūtītājam ir pienākums 24 stundu laikā izvērtēt un parakstīt Izpildītāja iesniegto
darbu pieĦemšanas- nodošanas aktu.
4.12. Veicot Darba pieĦemšanu Pasūtītājs pārbauda Darba kvalitātes atbilstību Tehniskajai
specifikācijai. Ja Pasūtītājs konstatē Darba kvalitātes neatbilstību, tas sastāda aktu, kurā
norāda veiktā Darba neatbilstību.
4.13. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Darba apjomu.
4.14. Nekvalitatīvs vai pilnībā nepabeigts Darbs netiek apmaksāts.
4.15. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku un citiem resursiem, kas atrodas Darba
izpildes vietā, kā arī par Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīto kaitējumu.
4.16. Jebkādas izmaiĦas Līgumā un pielikumā, Puses veic tikai rakstveidā, iepriekš par to
savstarpēji vienojoties.
5. Pušu atbildība
5.1. Par Pakalpojuma neizpildīšanu noteiktajos termiĦos, vai to nekvalitatīvu izpildi,
Izpildītājs nes atbildību saskaĦā ar šo līgumu, un spēkā esošo Latvijas Republikas
likumdošanu.
5.2. Par saistību neizpildi Pasūtītājs nes atbildību saskaĦā ar šo līgumu un spēkā esošo
Latvijas Republikas likumdošanu.
5.3. Darba neizpildes termiĦa gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu.
5.4. Izpildītājs par katru neizpildīto Darbu noteiktajā izpildes termiĦā maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1 % apmērā no termiĦā neizpildītās summas.
5.5. Pasūtītājs par katru izpildīto Darbu nokavēto apmaksas dienu maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1 % apmērā no termiĦā nesamaksātās summas.
5.6. Par savu pienākumu nepildīšanu Puses atbild atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai.
6. Samaksas kārtība
6.1. AutoceĜu un ielu kvalitatīva attīrīšana no sniega tiks apmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc darbu pieĦemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēėina saĦemšanas.
6.2. Par darbiem, kas veikti bez Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.
6.3. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei,
kurā atrodas Pircēja norēėinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēėinu kontu Pavadzīmē
norādīto summu.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Ja viena vai otra puse nevar pilnībā vai daĜēji izpildīt šajā līgumā nodibinātās saistības
nepārvaramas varas dēĜ, tad termiĦš jāpagarina par periodu, kas vienāds ar periodu, kurā
pastāv nepārvarama spēka radītie apstākĜi.
7.2. Līgumu groza un/vai papildina, noformējot rakstveidā papildus vienošanos, kuru
paraksta abas Puses.
7.3. Ja jebkurš no līguma punktiem vai tā daĜa izrādīsies spēkā neesoši kāda tiesiska akta
darbības rezultātā, tas tiks uzskatīts par līgumā neesošu, turklāt pārējie paliek spēkā.
7.4. Domstarpības, kas radušās saistībā ar līgumā nodibinātajām saistībām, Puses apĦemas
risināt savstarpējo pārrunu ceĜā, bet ja tas nebūs iespējams, tad jebkurš strīds, domstarpības
vai prasība, kas izriet no šajā līgumā nodibinātās saistības tiks izšėirtas tiesā atbilstošiLatvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.

7.5. Pusēm savlaicīgi jāpaziĦo par savu norēėinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiĦām.
7.6. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros uz trijām lapām.
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie
Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
7.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un
sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Saldus novada pašvaldības
ZaĦas pagasta pārvalde
__________________________
reă.Nr. LV90000052124
_________________________
”Sūbri”, ZaĦas pagasts
__________________________
Saldus novads, LV 3897
___________________________
banka: AS SEB banka:
_________________________
konts: LV81UNLA0015011130266
konts: __________________________
kods: UNLALV2X
kods _______________________
______________________
/K.Grosmane/

AUTOCEěU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA
DARBU, MARŠRUTU
PIEĥEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr.__
Saldus novadā 20___.gada ___.__________

ZaĦas pagasta pārvalde, reă.Nr.90000052124, no vienas puses, un
____________________(pretendenta nosaukums), reă.Nr.____________________,
no otras puses, saskaĦā ar 2011. gada __._________________ noslēgto līgumu
Nr.___________ par pakalpojumu sniegšanu, sastādīja šādu darbu, maršrutu
pieĦemšanas – nodošanas aktu.
1. Puses apliecina, ka laika posmā no ________(datums) līdz _________(datums)
Izpildītājs Pasūtītāja interesēs ir veicis un Pasūtītājs pieĦēmis Izpildītāja veiktos
autoceĜu un ielu attīrīšanas darbus no sniega.
N.p.k.
1.
2.
Kopā:

AutoceĜa nosaukums

Km

2. Ar Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja sniegto pakalpojumu darbu
kvalitāte atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret
Izpildītāja veikto darbu.
3. Akts sastādīts uz _____lp., divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks
spēks. Katra puse saĦem pa vienam eksemplāram.
Darbu pieĦēma:
Pasūtītājs:
_______________(Vārds, Uzvārds)

Darbu nodeva:
Izpildītājs:
______________(Vārds, Uzvārds)

