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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs: BNP 2017/10
1.2 Pasūtītāja rekvizīti:
Pasūtītāja nosaukums:
Beverīnas novada pašvaldība
Adrese:
„Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads,
LV4224
Reģistrācijas numurs:
90009115285
Kontaktpersonas
Santa Muhina, tālr. 62501070 – iepirkuma noteikumi
Jānis Fūrmanis, tālr.28665490 – Brenguļu pagasts
Sergejs Melngāršs, tālr. 26351387 – Kauguru pagasts
Harijs Upenieks, tālr. 20364827 – Trikātas pagasts
Tālruņa numurs:
62501070
E-pasta adrese:
santa.muhina@beverina.lv
1.3 Iepirkuma priekšmets:
1.3.1 Iepirkuma priekšmets – Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma
atjaunošanas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
1.3.2 Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45233200-1
1.3.3 Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Pretendents
nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.3.4 Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.
1.4 Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks:
1.4.1 Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Beverīnas novada Kauguru, Brenguļu un Trikātas
pagastā.
1.4.2 Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt darbu apjomus atkarībā no Pretendentu piedāvātās līgumcenas
un pretendenta piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem.
1.4.3 Darbu izpildes termiņš no 2017.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.septembrim
1.5 Piedāvājuma saņemšanas, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.5.1 Pretendents noteikumus un ar tiem saistīto dokumentāciju var saņemt elektroniskajā
formātā Pasūtītāja mājas lapā: www.beverinasnovads.lv , sadaļā Iepirkumi, kā arī
iepazīties ar noteikumiem var pašvaldībā - Administratīvajā ēkā “Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV4224 - 7.kabinetā. Apmeklētāju
pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz
16:00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 64220889.
1.5.2 Lejupielādējot noteikumus, Pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām
konkursa noteikumos, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz Pretendenta
jautājumiem, kas tiks publicēti noteikumu 1.5.1.apakšpunktā minētajā mājas lapā. Ja
minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka
Pretendents tos ir saņēmis un iepazinies.
1.5.3 Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus
ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti,
norādot arī uzdoto jautājumu.
1.5.4 Piedāvājumi iepirkumam iesniedzami līdz 2017.gada 10.aprīlim, plkst.: 12.00.
1.5.5 Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā Pasūtītāja
iepirkuma komisijai, adrese norādīta iepirkuma noteikumu 1.2.punktā.
1.5.6 Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu
pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma
savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents.
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1.6 Piedāvājumu atvēršana:
1.6.1 Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sēdē.
1.7 Piedāvājuma noformēšana:
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā, aizlīmētā un aizzīmogotā
aploksnē:
1.7.2. Uz aploksnes jābūt atzīmēm:
1.7.1.1 Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.7.1.1 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un telefona Nr.;
1.7.1.2 norāde:
piedāvājums iepirkumam “Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma
atjaunošanas darbi”, ID Nr. BNP 2017/10”.
Neatvērt līdz 2017.gada 10.aprīlim, plkst.: 12.00
1.7.3. Piedāvājums sastāv no satura rādītāja, Pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā un
finanšu piedāvājuma. Visi minētie dokumenti ir apkopojami vienā cauršūtā sējumā.
1.7.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams
atdalīt (atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”). Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un
jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
1.7.5. Iesniegtā piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši noteikumos noteiktajām
prasībām, uz aploksnes norādot: „Piedāvājuma grozījumi”.
1.7.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja piedāvājumā ir
izdarīti labojumi, tiem jāatbilst Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.7.7. Pretendents Piedāvājumā var iekļaut informāciju svešvalodā, šādā gadījumā ir jāpievieno
Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkumu komisija
uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
1.7.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.7.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu
apvienība, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura iepirkumā
pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas
atbildības sadalījumu.
1.8. Cita informācija:
1.8.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir
Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.8.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir saistošas prasības, kas ir noteiktas noteikumos,
kā arī visos tā pielikumos.
1.8.3. Piedāvājuma spēkā esamība:
1.8.3.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs Pretendentam, līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās
dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.8.3.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.3.1.apakšpunktā
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības
termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā
esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, par to rakstiski
paziņo Pasūtītājam.
1.8.4. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums netiek prasīts.
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2. PRETENDENTA ATLASES KRITĒRIJI
2.1. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi:
2.1.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no Publisko
iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem.
2.1.2. Lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Iepirkuma komisija
rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta devīto daļu.
2.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:
2.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. (Iepirkuma komisija informāciju
pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā).
2.2.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti
būvkomersanta reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. (Iepirkumu komisija informāciju
pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā).
2.2.3. Pretendenta piedāvātajam atbildīgam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu
būvdarbu vadīšanā.
2.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām:
2.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža ir veicis
vismaz 3 grants seguma atjaunošanas darbus, kur katrā objektā veikto darbu līgumcena ir
vismaz piedāvātās cenas apmērā.
2.3.2. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no
piedāvājuma atvēršanas brīža kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir veicis vismaz 3 grants
seguma atjaunošanas darbu vadīšanu, kur katrā objektā veikto darbu līgumcena ir vismaz
piedāvātās cenas apmērā.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendenta atlases dokumenti:
3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums), ko paraksta Pretendenta vadītājs
vai tā pilnvarota persona;
3.1.2. Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts atbilstoši 3.pielikumā noteiktajai formai
“Pretendenta pieredzes saraksts” par būtiskāko pieredzi iepriekšējo 5 gadu laikā.
Pārskatā Pretendents norāda tādu informāciju, kas apliecina noteikumu 2.3.1.punktā
prasītās pieredzes esamību. Iepirkumu komisija ir tiesīga sazināties ar aprakstā
norādītajiem pasūtītājiem, un, negatīvas atsauksmes saņemšanas gadījumā, noraidīt
Pretendenta piedāvājumu kā nolikuma prasībām neatbilstošu;
3.1.3. Pretendenta sagatavots piedāvātā personāla pieredzes saraksts atbilstoši 3.pielikumā
noteiktajai formai “Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla saraksts” par atbildīgā
būvdarbu vadītāja būtiskāko pieredzi iepriekšējo 5 gadu laikā. Sarakstā Pretendents
norāda tādu informāciju, kas apliecina noteikumu 2.3.2.punktā prasītās pieredzes
esamību. Ja piedāvātais speciālists uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi nav Pretendenta
darbinieks, piedāvājumā ietver atbildīgā būvdarbu vadītāja brīvā formā sagatavotu
apliecinājumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšanu iepirkuma līguma
ietvaros.
Apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā informāciju atbilstoši 4.pielikumā noteiktajai
formai.
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3.2. Tehniskais piedāvājums:
3.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar noteikumu Tehnisko
specifikāciju (2.pielikums).
3.2.2. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā ietver šādus dokumentus:
3.2.2.1. Apliecinājums, ka Pretendents ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju,
tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darbu apjomiem, kā arī darbu izpildes vietu
(Objektu apskates veidlapa 7.pielikums), un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda
satura iebildumus vai pretenzijas. Pretendents apliecina, ka darbi ir realizējami,
nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši
līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi ar tehniskajā specifikācijā
minēto darbu veikšanu saistītie izdevumi.
3.3. Finanšu piedāvājums:
3.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu noteikumos noteiktajā termiņā tiks
veikti tehniskajā specifikācijā noteiktie darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši
noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).
3.3.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, norādot
2 ciparus aiz komata.
3.3.3. Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, kā arī visām
administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un
uzstādīšanas un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju un līguma projekta prasībām.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Vispārīgie noteikumi:
4.1.1. Iepirkumā iesniegtos piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē Pretendentu
un tā piedāvājumu atbilstību noteikumu prasībām un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Komisija darbojas un lēmumus
pieņem slēgtās sēdēs.
4.1.2. Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai
piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt Pretendentam papildu paskaidrojumus.
4.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude:
4.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie
piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši noteikumu 1.7.punktā norādītajām
prasībām.
4.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši noteikumu prasībām, iepirkuma komisija var
lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
4.3. Pretendentu atlase:
4.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic Pretendentu atlasi.
4.3.2. Pretendentu atlases laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus
noteikumos pieprasītos dokumentus.
4.3.3. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajiem
atlases nosacījumiem vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas
kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis informāciju, iepirkuma komisija var
lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
4.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana:
4.4.1. Pēc Pretendentu atlases komisija izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību noteikumos
noteiktajām prasībām.
4.4.2. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas vai noteikumu
prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
4.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
4.5.1. Pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas tiks vērtēta Finanšu piedāvājumu atbilstība
noteikumu prasībām;
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4.5.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst noteikumu prasībām no tālākas vērtēšanas tiek izslēgti.
4.5.3. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija izlabo to. Par
kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam,
kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem
vērā labojumus.
4.6. Uzvarētāja noteikšana:
4.6.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka,
ņemot vērā tikai cenu no piedāvājumiem, kas atbilst noteikumu prasībām un Tehniskajai
specifikācijai, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav
nepamatoti lēts.
4.6.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
4.6.3. Jebkurā piedāvājumu novērtēšanas stadijā iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par
eksperta pieaicināšanu piedāvājuma izvērtēšanai, informācijas pieprasījumiem, kā arī
citus lēmumus, kas ir nepieciešami piedāvājumu pilnīgai izvērtēšanai saskaņā ar šiem
noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.
5. IEPIRKUMA LĪGUMS
5.1. Pasūtītājs par iepirkuma priekšmetu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto
pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots
kā 6.pielikums.
5.2. Grozījumi iepirkuma līgumos ir veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likumu 61.panta
noteikumus.
5.3. Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ja noteikumu minētajā kārtībā saņemtā
informācija apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi noteikumu 2.1.punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi.
5.4. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu noteikumos
noteiktajā termiņā vai arī nav iesniedzis noteikumos noteiktajā kārtībā pieprasīto dokumentu,
Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas un lemt par
iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu. Ja nākamais
Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo
pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās
slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieprasīt no
nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par
vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6. IEPIRKUMA KOMISIJA
6.1. Iepirkuma komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un komisijas
noteikumiem.
6.2. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaitā.
Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
6.3. Lēmumu par iepirkuma rezultātiem, komisija pieņem balsojot.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.
7.2. 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).
7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
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7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu
bez līguma noslēgšanas.
7.5. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma
rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
7.6. Iepirkuma komisijas pienākums ir izvēlēties tikai iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošus
Pretendentu iesniegtus piedāvājumus.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus noteikumos minētos
nosacījumus.
8.2. Pretendentam ir pienākums rakstiski, iepirkuma komisijas noteiktajā saprātīgajā termiņā sniegt
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkumu komisija to pieprasa.
8.3. Pretendentam ir pienākums iesniegt informāciju par piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc Iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkumu
komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt
dalību iepirkumā.
8.4. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts.
9. PIELIKUMI
1.pielikums- Pretendenta pieteikums;
2.pielikums- Tehniskā specifikācija;
3.pielikums- Pretendenta pieredzes saraksts/ Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla saraksts;
4.pielikums- Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem;
5.pielikums- Finanšu piedāvājums;
6.pielikums- Iepirkuma līguma projekts;
7.pielikums- Objektu apskates veidlapa
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1.pielikums
PRETENDENTA PIETEIKUMS
iepirkumā „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10
Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ___________________________, ____________________(reģ.Nr./ p.k.),
(pretendenta vārds, uzvārds/nosaukums)

tā_______________________________________________________________________ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

•
•

apņemamies ievērot iepirkuma noteikumus;
atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 kalendārās dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
• apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu
atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī pārējiem iepirkuma noteikumos noteiktajiem
dokumentiem.
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
1. Nosaukums/ vārds, uzvārds:
2. Reģistrācijas Nr./personas kods:
3. Kontaktpersona :
4. Telefons:
5. E-pasts:
6. Adrese:
7. Finanšu rekvizīti:
7.1. Bankas nosaukums:
7.2. Bankas kods:
7.3. Konta numurs:

Pretendents vai to pilnvarotās personas paraksts: _____________________/___________/

Datums:_____________
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2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10
Darbi veicami ievērojot prasības, kas noteiktas dokumentā Ceļu specifikācijas 2015
8.6.punktā (apstiprinātas VAS “Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā)
Papildus jāņem vērā norādījumi, kas norādīti šajā specifikācijā.
Beverīnas novada grants seguma ceļu periodiskās uzturēšanas darbu ietvaros ir paredzēts
veiks nesaistīta minerālmateriāla seguma iesēdumu/ bedrīšu remonts.
Seguma iesēdumu / bedrīšu remontam jālieto minerālmateriālu maisījums 0/32s atbilstoši
Ceļu specifikācijas 8.6.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām, kuru rupjo minerālmateriālu
stiprības klase ≥ N-III
Precīzas iestrādes vietas uz katra ceļa tiek noteiktas pirms materiāla izbēršanas piedaloties
Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvim. Ceļu atrašanās vietas ir norādītas kartē, kas pievienota
pielikumā.
Uz ceļiem, kur pievedamā materiāla daudzums pārsniedz 150m3, blīvēšana jāveic ar
piemērotu grunts veltni.
Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem, var veikt kravu tilpuma kontrolmērījumus, kā arī ņemt
paraugus atbilstības noteikšanai.
Būvdarbu laikā katras dienas beigās Būvuzņēmējam telefoniski vai elektroniski ir
jāinformē Pasūtītāja pārstāvis, par paveikto darbu apjomu un jānorāda precīza kravas izkraušanas
vietu dislokācija.
Materiāli jāpieved uz jāiestrādā noteiktā daudzumā uz konkrētiem pašvaldības ceļiem, kas
norādīti zemāk tabulā.
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DARBU APJOMS
Trikātas pagasts
Objekts: ceļa posms Vienības - Barīsi
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

1.8

Mērv
m3

Daudzums
200

Objekts: ceļa posms Višķi - Tālava
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

2.4

Mērv
m3

Daudzums
380

Objekts: ceļa posms Mārsnēnu ceļš - Jaunaltītes
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

1.8

Mērv
m3

Daudzums
180

Objekts: ceļa posms Baznīcas ceļš
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

1.0

Mērv
m3

Daudzums
90

Brenguļu pagasts
Objekts: ceļa posms Staišas – Ķīši - Tīles
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

3.5

Mērv
m3

Daudzums
70

Objekts: ceļa posms Saulītes
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

1.8

Mērv
m3

Daudzums
160

Objekts: ceļa posms Brenguļu skola - Gaujaslāči
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

2.6

Mērv
m3

Daudzums
310

Objekts: ceļa posms Saule - Staišas
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

1.8

Mērv
m3

Daudzums
60
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Kauguru pagasts
Objekts: ceļa posms “Apvedceļš Sapas”
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

4.9

Mērv
m3

Daudzums
520

Objekts: ceļa posms a/c Austrumi / Kauguri - Robežnieki
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

1.6

Mērv
m3

Daudzums
220

Objekts: ceļa posms Austrumi – Kļavas (Gāznieki – Rūgumi)
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

3.2

Mērv
m3

Daudzums
90

Objekts: ceļa posms Robežnieki - Kauguri
Darbu veids
Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu
remonts

Ceļa garums
km

Mērv

Daudzums

1.2
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3.pielikums
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS
iepirkumam „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10

Nr.
p.k.

Objekta
nosaukums

Objektā veikto
Pasūtītājs (nosaukums,
būvdarbu līgumcena reģistrācijas numurs,
Darbu uzsākšanas
EUR (bez PVN) un
adrese un atbildīgā
un pabeigšanas
būvdarbu veids
kontaktpersona,
datums
(jaunbūve/pārbūve/
norādot
atjaunošana)
kontaktinformāciju)*

1.
<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
* Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie pasūtītāja sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.

BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS
iepirkumam „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10

Nr.

1.

Tehniskais
personāls,
kas iesaistīts
būvdarbu
veikšanā
(amats)

Vārds,
uzvārds

Personas
kods
Objekta
nosaukums

Pieredzes apraksts
Objektā veikto
būvdarbu
līgumcena EUR
(bez PVN) un
būvdarbu veids
(jaunbūve/pārbūve/
atjaunošana)

Darbu
uzsākšanas
un
pabeigšanas
datums

Atbildīgais
būvdarbu
vadītājs

Pretendents vai to pilnvarotās personas paraksts: _____________________/___________/
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4.pielikums
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM
iepirkumam „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10
Nododamo
Apakšuzņēmēja nosaukums,
darbu apjoms
reģistrācijas numurs,
(% no kopējās
adrese un
piedāvātas
kontaktpersona
cenas)

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

<…>
<…>
<…>

Pielikumā:
1)______________ brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojuma
sniegšanā;
2)______________ brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojuma
sniegšanā.
Pretendents vai to pilnvarotās personas paraksts: _____________________/___________/
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5. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10
Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, piedāvājam
saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām veikt Tehniskajā specifikācijā minētos darbus par
summu:

Nr.p.k.
Darbu veids

1.

2.

3.

Mērv.

Apjoms

m3

850

m3

600

m3

830

Nesaistīto minerālmateriālu seguma
iesēdumu / bedrīšu remonts
(Trikātas pagasts)
Nesaistīto minerālmateriālu seguma
iesēdumu / bedrīšu remonts
(Brenguļu pagasts)
Nesaistīto minerālmateriālu seguma
iesēdumu / bedrīšu remonts
(Kauguru pagasts)

Vienības
cena

Izmaksas
kopā bez
PVN

Izmaksas kopā bez PVN
PVN _____%
Izmaksas kopā ar PVN
Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un mūsu piedāvājumā iekļautas
visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto darbu izpildi.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
_________________
/vārds, uzvārds/

____________________

_________________
/amats/

_________________
/paraksts/

2017.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/
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6. pielikums
Līguma projekts
LĪGUMS Nr.______________

Beverīnas novads,

2017 gada __. ___________

Beverīnas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115285, juridiskā adrese: „Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224 (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā
saskaņā ar Nolikumu rīkojas Beverīnas novada pašvaldības priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, no
vienas puses, un
_____________________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese: ______________, (turpmāk
– Izpildītājs), tās _________________ personā, kas darbojas uz _______________ pamata no otras
puses,
turpmāk abi kopā tekstā saukti – Puses, katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Beverīnas novada
pašvaldības iepirkuma – „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas
darbi” rezultātiem, identifikācijas Nr. BNP 2017/10 rezultātiem un _______________
piedāvājumu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
I.
1.

Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt grants seguma
atjaunošanu, turpmāk tekstā "Darbs", saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam
(1.pielikums), darba apjomiem - tāmēm (2.pielikums).
II.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

DARBA IZPILDES NOTEIKUMI. LĪGUMA TERMIŅŠ

Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi
neizmaina Līguma noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu
apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
Līgums stājas spēkā ar 2017.gada ___._________ un darbojas līdz brīdim, kad Līdzēji ir
izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma
izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž
vienpusēji. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Izpildītājs pilnīgu darbu izpildi un darbu
nodošanu apņemas pabeigt līdz 2017.gada ___. ___________.
Izpildītājam ir tiesības uz līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no zemāk minētajiem
apstākļiem, neļauj viņam pabeigt darbus līdz paredzētajam darbu pabeigšanas datumam:
4.1. Pasūtītājs izdarījis izmaiņas Darbu apjomos (tos palielinājis),
4.2. kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ,
4.3. ilgstoši pastāv nelabvēlīgi laika apstākļi.
Puses Darbu pārtraukšanu un atsākšanu noformē ar aktu.
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs ir norīkojis būvdarbu vadītāju, kuru ir tiesīgs nomainīt
vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu
pieredzi un kvalifikāciju.
Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai veiktu darbus. Izpildītājs ir atbildīgs, lai darbu
izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas
reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba
aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības
noteikumi.
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8.

Izpildītājs nosūta Valsts darba inspekcijai paziņojumu par būvdarbu veikšanu 25.02.2003.
Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
III.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

Cena par šajā Līgumā noteikto Darba izpildi ir _______________ EUR, Pievienotās vērtības
nodoklis 21% _______ EUR, līguma kopējā cena __________ EUR (__________euro ___
centi). Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu saskaņā ar tāmēm (2.pielikums) ar
nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības
nodokļa likumu, spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem
aktiem (reversā PVN maksāšanas kārtība).
Izpildītājs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai,
saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Līgumā paredzēto Darba veikšanai.
Tāmē noteiktās Darba izmaksu cenas paliek nemainīgas līguma izpildes laikā, izņemot
gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni vai izmainīti esošie,
uz izpildāmajiem darbiem attiecināmie nodokļi (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli).
Pasūtītājs Līguma cenu Izpildītājam samaksā:
13.1. maksu par izpildītajiem Darbiem (galīgais norēķins) pēc visu Darbu pabeigšanas un
Būvobjekta Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas, ne ātrāk kā Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam
Garantijas laika nodrošinājumu atbilstoši Līguma 19. un 20. punktos noteiktajam.
Samaksu par Darbiem Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto kontu. Par naudas
pārskaitīšanas dienu tiek uzskatīta Pasūtītāja maksājuma uzdevuma iesniegšana bankas iestādē.
IV.

GARANTIJAS. LĪGUMA SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS

15. Pasūtītājs garantē, ka ir tiesīgs veikt pasūtījumu un parakstīt šo līgumu.
16. Izpildītājs garantē, ka, izpildot pasūtījumu, tiks izmantoti Eiropas normatīviem atbilstoši
materiāli.
17. Izpildītājs nosaka paveiktajiem darbiem trīs gadu garantijas termiņu, kas tiek skaitīts no
Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
18. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas bez maksas novērst Darbā konstatētos trūkumus.
19. Izpildītājs pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas ne vēlāk kā 5 darba dienu
laikā iesniedz Pasūtītājam garantijas laika nodrošinājumu Latvijā darbojošās bankas vai
apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantijas laika galvojumu/polisi 5% (pieci procenti)
apmērā no Līguma summas.
20. Garantijas laika galvojumam/polisei ir jābūt spēkā uz visu Darbu garantijas laiku.
21. Garantijas laika galvojuma summa tiek izmantota samaksai par garantijas laikā atklāto defektu
novēršanu, ja Izpildītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus par garantijas laikā konstatēto
trūkumu novēršanu.
V.APDROŠINĀŠANA
22. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas uz visu Darbu izpildes laiku ir pienākums apdrošināt savu
civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo
personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai saskaņā ar
Būvniecības likuma noteikumiem.
23. Apdrošināšanas līgums slēdzams pēc Izpildītāja izvēles ar Latvijas Republikā licencētu
apdrošināšanas sabiedrību.
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VI.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS. ATBILDĪBA
24. Lai līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs:
24.1. apņemas sniegt Izpildītājam ar šī līguma izpildi nepieciešamo informāciju,
24.2. samaksā par padarīto darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem,
24.3. saglabā tiesības jebkurā posmā pārbaudīt paveikto darbu apjomu.
25. Līguma izpildes laikā Izpildītājs:
25.1. apņemas veikt šī līguma 1.punktā noteiktos darbus labā kvalitātē, noteiktajā termiņā
(Līguma 3.punkts).
25.2. darbus veic saskaņā ar būvdarbus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā,
veic civiltiesisko apdrošināšanu,
25.3. nosūta Valsts darba inspekcijai paziņojumu par būvdarbu veikšanu 2003.gada 25.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”
noteiktajos gadījumos un kārtībā,
25.4. ievēro visus komunikāciju aizsardzības noteikumus,
25.5. apņemas garantijas termiņa laikā uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērst Darbā
konstatētos defektus.
26. Garantijas laikā radušos defektu novēršanas kārtība:
26.1. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par konstatētajiem bojājumiem,
26.2. ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Puses sastāda aktu
par konstatētajiem bojājumiem un vienojas par šo bojājumu novēršanas termiņu.
27. Atbildība.
27.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās
darbinieki, darbuzņēmēji, piegādātāji vai citas darbā iesaistītas personas.
27.2. Puses atbild viena otrai saskaņā ar šo līgumu un Civillikumu.
27.3. Ja Darbi nav pabeigti Līgumā norādītajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma kopējās līguma cenas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas,
27.4. Ja Izpildītājs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10 % no Līguma kopējās cenas, izņemot gadījumus, kas saistīti ar Pasūtītāja
pienākumu neizpildi,
27.5. Ja Izpildītājs garantijas laikā nenovērš Līguma 27.2.punktā norādītajā termiņā noteiktajā
laikā radušos defektus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle
komats viens procents) apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās cenas.
27.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājam
ir tiesības piemērot un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam nokavējuma
procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no izrakstītā rēķina summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas. Nokavējuma
procenti tiek aprēķināti līdz dienai, kad Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apmērā
saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai
neizpildīšanu termiņā var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10
procentiem no Līguma summas.
28. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde
radusies pēc līguma noslēgšanas radušos nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Puses
nevarēja paredzēt un novērst.
28.1. nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un
ko puse nevar iespaidot (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, izmaiņas
normatīvajos aktos u.tml.),
28.2. nepārvaramas varas gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas
vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos,
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28.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos,
28.4. ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par diviem mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir
tiesības paziņot par Līguma priekšlaicīgu izbeigšanu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš par
to rakstiski brīdinot otru Pusi.
29. Viena Puse otrai labprātīgi maksā pamatoti aprēķināto Līgumsodu un atlīdzina zaudējumus, par
kuriem Puses ir vienojušās.
30. Pasūtītājs var atskaitīt līgumsoda summu no galīgajiem maksājumiem, kas pienākas
Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu.
31. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkuri strīdi
un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties saistībā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR
likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu institūcijā.
VII.

LĪGUMA LAUŠANA, GROZĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA

32. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā. Līguma grozījumi tiek
noformēti rakstveidā, un tos paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Līguma grozījumi kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi (nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.), kas neizbēgami
aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par
aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma
saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un jāizlemj jautājums par Līguma termiņa
pagarināšanu.
33. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma
noslēgšanas dienas nav uzsācis kārtot dokumentāciju un nav uzsācis darbus objektā.
34. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai.
VIII.

DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

35. Izpildītājs atbild par paveikto darbu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai un visā
garantijas laikā.
36. Pēc Darba pabeigšanas, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un iesniedz Pasūtītājam
būvdarbos izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas. Pasūtītājs 3 (trīs) darba
dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts tiek
parakstīts, ja Pasūtītājs pārliecinās par Līguma noteikumiem atbilstošu un kvalitatīvu darbu
pabeigšanu.
37. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava
rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi,
un pēc tam tiek veikta atkārtota Darba nodošana un pieņemšana. Izpildītājam šādā gadījumā ir
saistošs Līguma 3.punktā noteiktais Darba pabeigšanas termiņš.
38. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darba
defektiem, kuri atklājas pēc tā pieņemšanas.
IX.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
39. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā
un nosūtītai uz Līgumā norādīto adresi, ja vien Puse - informācijas saņēmēja - nav iepriekš
norādījusi savādāk.
40. Ja kāds no Pusēm maina savus rekvizītus, tai 3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo par notikušajām
izmaiņām otrai Pusei.
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41. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz ____ (___) lapām ar ___ (_____)
pielikumiem kopā uz ____ (_____) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu
juridisko spēku. Līgums ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

X.

Pasūtītājs
Beverīnas novada pašvaldība
„Pagastmāja”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads
PVN maks. Reģ.Nr. 90009115285
Banka: AS Swedbank
Konts: LV04HABA0551025975672

Priekšsēdētājs _________________
/M. Zvirbulis/

PUŠU REKVIZĪTI

Uzņēmējs

Reģ.Nr.
Banka:
Konts:

____________________________
/
/
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7.pielikums
OBJEKTU APSEKOŠANAS VEIDLAPA
iepirkumam „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi”
ar ID Nr. BNP 2017/10
Apsekošanas vietā piedalījās:
Nr.p.k.

Pretendenta
nosaukums

Juridiskā adrese,
Tālrunis, e-pasts

Pārstāvja vārds,
uzvārds, amats

Paraksts

Pasūtītāja pārstāvis:
Trikātas pagastā
(vārds, uzvārds, amats, paraksts)
Brenguļu pagastā
___________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts)
Kauguru pagastā
___________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts)
Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar visiem objektiem, to faktisko un tehnisko stāvokli un
atrašanās vietu dabā.
Pretendents objektu apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par objektiem
saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem darbiem.
Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts iepirkuma
līgums, necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par objekta apskates laikā iegūtās
informācijas apjomu un vispusību.
_____________________________________________________________________
Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts
Datums:
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