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(Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā)

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

NOLIKUMS

VNP 2018/38

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.
2.

Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2018/38
Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
Pasūtītāja nosaukums
Juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Konta Nr. bankā

Kontaktpersonas

Tālr. Nr.
Faksa Nr.
Oficiālā elektroniskā pasta adrese

Viļānu novada pašvaldība
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650
90009114114
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229
Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu
speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, epasts: vilani.iepirkumi@gmail.com
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr.
26407705, e-pasts: novads@vilani.lv
(+371) 64628030
(+371) 64628035
novads@vilani.lv

3.
Pretendents
3.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.
3.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā
(turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju
apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura
pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta
Iepirkuma pieteikumu.
3.3. Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
4.
Iepirkuma nolikuma saņemšana
4.1. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt
lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
4.2. Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām
aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, tai skaitā iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz
ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā
iepirkuma. Ja minētos ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka
piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto
informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.
5.
Papildu informācijas sniegšana
5.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos
sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
5.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā
veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.
5.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi
vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu

informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu
laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā
pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā
http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
5.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi
publicētajai informācijai par Iepirkumu.
5.6. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši
visiem Iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā
http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
5.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar
informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta
mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Iepirkuma priekšmets: Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
6.2. CPV kods: 45233141-9.
6.3. Iepirkuma priekšmets ir dalāms daļās:
6.3.1. 1.daļa – „Dekšāres pagasta autoceļu planēšana”;
6.3.2. 2.daļa – „Sokolku pagasta autoceļu planēšana”;
6.3.3. 3.daļa – „Viļānu pagasta autoceļu planēšana”;
6.3.4. 4.daļa – „Viļānu pilsētas autoceļu planēšana”.
7. Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi
7.1. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai visām
iepirkuma priekšmeta daļām.
8. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
8.1. Līguma izpildes vieta: Viļānu novada administratīvā teritorija.
8.2. Līguma izpildes laiks: līdz 31.12.2019.
9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
9.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu
novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.
9.2. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2019. gada 7.janvāra plkst. 14.30.
Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu
iesniegšanas termiņu.
9.3. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums
tiek saņemts līdz Iepirkuma nolikuma 9.2. punktā minētajam termiņam Iepirkuma nolikuma
9.1.punktā norādītajā adresē.
9.4. Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā, 2019. gada 7.janvāra plkst. 14.30, Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa),
adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.
10. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
10.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt,
nesabojājot iesaiņojumu.

10.1.1. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Piegādātāja nosaukums,
adrese,
reģistrācijas Nr.,
tālrunis, fakss, e-pasts
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650
Piedāvājums iepirkumam:
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Neatvērt līdz 2019.gada 7.janvāra plkst. 14:30
10.2. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu
pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.
10.3. Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:
10.3.1. Titullapa ar nosaukumu „Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”,
VNP 2018/38, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.
10.3.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
10.3.3. Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma Pielikumam Nr.1.
10.3.4. Atlases dokumenti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 12. punktam.
10.3.5. Tehniskais piedāvājums.
10.3.6. Finanšu piedāvājums.
10.4. Piedāvājums jāiesniedz ar numurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz
uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.
10.5. Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā
iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem
jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 04.09.2018. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
10.6. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu. Uz iesējuma pirmās
lapas jābūt norādei „Oriģināls”.
10.7. Iepirkuma piedāvājums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu
novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma
jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir
nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
10.8. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām,
saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.
10.9. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.10. Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks
iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta
2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā”.
10.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai
caurauklots.

10.12. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad
iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
10.13. Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši
Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam
regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir
jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja
pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības
tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā,
pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
11. Pretendentu izslēgšanas gadījums
Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā
noteiktajā kārtībā: 9.panta astotā daļa. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
(https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1).
12. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta
saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī
iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar
minētajām prasībām

Nr.p./k.

12.1.

12.2.

Prasības

Pretendents normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
Komercreģistrā
vai
līdzvērtīgā
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
personām uz Līguma slēgšanas brīdi
jābūt
reģistrētām
LV Valsts
ieņēmumu dienestā, kā nodokļu
maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs.

Iesniedzamā
informācija,
kas
nepieciešama, lai pretendentu novērtētu
saskaņā ar minētajām prasībām:

12.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš
ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs
pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā
(skat.
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv),
12.1.2. Ja pretendents (personu grupa) uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav
izveidojis personālsabiedrību, tad personu
grupa iesniedz visu personu grupas
dalībnieku parakstītu saistību raksta
(protokolu,
vienošanos
vai
citu
dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka
piegādātāju
apvienības
dalībnieki
uzņemsies solidāru atbildību Līguma
izpildē.
12.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts
LV
Komercreģistrā
iesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības
kopiju.
Pretendentam iepriekšējo trīs gadu 12.2.1. Informācija par pretendenta
laikā
(līdz
piedāvājumu pieredzi (Pielikums Nr.2).
iesniegšanas termiņa beigām) ir
iegūta pieredze līdzīgu
darbu

12.3.

veikšanā vismaz tādā apmērā (km),
kāds norādīts iepirkuma daļā, uz
kuru
pretendents
pieteicies.
Piesakoties uz vairākām vai visām
daļām, pieredzei jāatbilst vismaz
attiecīgo daļu kopējam apjomam.
Pretendents veiks darbus atbilstoši
tehniskās specifikācijas prasībām,
Eiropas savienībā un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem
standartiem.

12.4.

Pretendents izprot iepirkuma
līguma projektā iekļautus
nosacījumus.

12.5.

Pretendents ir pilnībā iepazinies ar
darbu apjomiem.

12.3.1. Pretendenta rakstisks
apliecinājums, ka Pretendents veiks
darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas
prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem standartiem.
(Pielikums Nr.3).
12.4.1. Pretendenta rakstisks
apliecinājums, ka pretendents ir
iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma
projektu un piekrīt līguma projekta
nosacījumiem (Pielikums Nr.3).
12.5.1. Pretendenta rakstisks
apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā
iepazinies ar darbu apjomiem (Pielikums
Nr.3).

13. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un
finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā
uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši
noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai
izpildei.
14. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto
apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai
14.1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma
līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā
iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja
nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir
zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa,
lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās
informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek
vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
15. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:
15.1. Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un līguma izpildes laikā apņemas ievērot
Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.7) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.5).
15.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes pasākumu plāns, kas satur darbu
izpildes konstruktīvos risinājumus, darba drošības nosacījumu ievērošanu, vides aizsardzības
noteikumus un darbu izpildes funkcionālo risinājumu, vai darbu izpildes procesā nesamērīgi

netiks traucētas mājsaimniecības, transporta satiksmes plūsma un netiks nodarīts pārmērīgs
kaitējums videi.
15.3. Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstošām ierīcēm iepirkumā noteikto darbu veikšanaipretendents iesniedz sarakstu ar pretendenta rīcībā esošām ierīcēm un tehniku darbu
kvalitatīvai izpildei.
16. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības:
16.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.6).
17. Piedāvājumu vērtēšana
17.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
17.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
17.1.1.1.
piedāvājumu noformējuma pārbaude;
17.1.1.2.
pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;
17.1.1.3.
tehniskā piedāvājumu pārbaude;
17.1.1.4.
finanšu piedāvājumu pārbaude.
17.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
17.2.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 10. punktā
noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām,
iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
17.3. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:
17.3.1. Iepirkuma komisija pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam
pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
17.3.2. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta
kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu
kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 12. punktā
noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās
dalības Iepirkuma, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
17.4. Tehnisko piedāvājumu pārbaude:
17.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma
15. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.5). Ja tehniskais piedāvājums
neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 15. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas
(Pielikums Nr.5) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības
Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
17.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
17.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja
iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko
kļūdu labojumus.
17.5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja iepirkuma
komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
17.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta
septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.
18.

Piedāvājumu izvēles kritērijs

18.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs
atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).
19. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana
19.1. Lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana
19.1.1. Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis
Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu
izvēles kritērijam.
19.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no
lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.
19.1.3. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt
Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums,
iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras
rezultātu.
19.1.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par
iemesliem, kuru dēļ Iepirkuma tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai
Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu.
19.2. Līguma slēgšana:
19.2.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto
kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk
kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots,
pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un
pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.
19.2.2. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, Līgums jāparaksta
5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta
veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas
tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.
19.2.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var
pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma
nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.
20. Iepirkuma komisija
20.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Iepirkuma nolikumu un Viļānu novada Domes
lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.
20.2. Iepirkuma komisijas tiesības:
20.2.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus,
kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par
līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
20.2.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
20.2.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
20.2.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
20.2.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
20.2.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
20.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:
20.3.1. Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

20.3.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
20.3.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Iepirkuma nolikumu.
20.3.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu,
izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
20.3.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
21. Pretendenta tiesības un pienākumi
21.1. Pretendenta tiesības:
21.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu,
iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
21.1.2. Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot
elektronisko pastu.
21.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā..
21.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
21.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
21.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
21.2. Pretendenta pienākumi:
21.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot
līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām
atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā
http://vilani.lv/lv/iepirkumi.
21.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
21.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma
izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā
noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
21.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz
iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
21.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā
sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās
mehānismu.
21.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma
nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma norisei.
21.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)
2019.gada_____.____________
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:
Reģistrācijas gads:
Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):
Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā __________________________________
uzņēmuma statusam
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma „Autoceļu planēšana Viļānu novada
administratīvajā teritorijā”, ID Nr. VNP 2018/38, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies
______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto
ziņu patiesumu un piedāvāju sniegt pakalpojumus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā
pielikumos minētajām prasībām.
Piedāvāju sniegt pakalpojumus par:
1.daļas – „Dekšāres pagasta autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo autoceļu
Pretendenta piedāvāta cena (bez
un ielu garums, km
PVN) par vienu ceļa km, EUR
52,355

PVN ___%

Cena ar PVN

2.daļas – „Sokolku pagasta autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo autoceļu
Pretendenta piedāvāta cena (bez
un ielu garums, km
PVN) par vienu ceļa km, EUR
34,74

PVN ___%

Cena ar PVN

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus
jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

3.daļas – „Viļānu pagasta autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo autoceļu un Pretendenta piedāvāta cena (bez
ielu garums, km
PVN) par vienu ceļa km, EUR
94,81

PVN ___%

Cena ar PVN

4.daļas – „Viļānu pilsētas autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo autoceļu un Pretendenta piedāvāta cena (bez
ielu garums, km
PVN) par vienu ceļa km, EUR
13,12

PVN ___%

Cena ar PVN

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai sniegtu
pakalpojumus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.
Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu
piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,
Z.V.

Pielikums Nr.2
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Pretendenta pieredze
IEPIRKUMAM
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)

Nr.

Veikto darbu apraksts,
norādot planēto
autoceļu garumu km.

Kopējā summa bez
PVN, norādot
planēšanas izmaksas

Pasūtītāja
nosaukums, adrese,
kontaktpersona

Darbu
izpildes
laiks

1.

2.
…

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.3
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Pretendenta apliecinājums
IEPIRKUMAM
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)
_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina,
ka :
1. _____/pretendenta nosaukums/_______ veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas
prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;
2. _____/pretendenta nosaukums/_______ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līgumu projektiem un
piekrīt līgumu projektu nosacījumiem;
3. _____/pretendenta nosaukums/_______ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un darbu
apjomiem un par to, ka Tehniskā specifikācija un darbu apjomi pretendentam ir pilnībā
saprotami.

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.4
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem
IEPIRKUMAM
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)

Nosaukums,
reģistrācijas numurs LR
Uzņēmumu reģistrā un
Būvkomersantu reģistrā

Adrese, telefons,
kontaktpersona

Veicamo darbu
apjoms no
kopējā darbu
apjoma (%)

Apakšuzņēmējam(-u) nododamo
darbu īss apraksts

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Pielikums Nr.5
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Apliecinājums par tehniskās specifikācijas ievērošanu
IEPIRKUMAM
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)
_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā
apliecina, ka ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju iepirkumam „Autoceļu planēšana Viļānu
novada administratīvajā teritorijā”, Id.Nr. VNP 2018/38 un būvdarbu izpildes laikā apņemas to
ievērot
Tehniskā specifikācija

Planēšanas darbi veicami:

Dekšāru pagastā- planējamo autoceļu kopgarums 52,355km (iepirkuma 1.daļa);

Sokolku pagastā- planējamo autoceļu kopgarums 34,74 km (iepirkuma 2.daļa)

Viļānu pagastā- planējamo autoceļu kopgarums 94,81km (iepirkuma 3.daļa);

Viļānu pilsētā- planējamo autoceļu kopgarums 13,12km (iepirkuma 4.daļa).
Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas telefoniska
pieteikuma, ja uz ceļa vai ielas klātnes parādās šķērsvilnīši, bedres, iesēdumi un citas
deformācijas.
Darbu veic ar auto greideri. Aiz auto greidera izveidojušos vaļņus izlīdzina.
Darbs tiek izpildīts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tehniskajām normām un Līgumu,
visā ceļa klātnes platumā.
Veicot Darbu nedrīkst tikt aizbērti novadgrāvji.
Pēc Darba pabeigšanas auto ceļu, ielu krustojumiem, vai sajūgumu vietām ar citu klātni jābūt
līdzenām.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,
Z.V.

Pielikums Nr.6
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Pretendenta finanšu piedāvājums
IEPIRKUMAM
„ Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)
Pārskatot Iepirkuma „Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”, Id.Nr.
VNP 2018/38 dokumentus un Līguma projekta noteikumus, _____/pretendenta nosaukums,
reģ.Nr./_______, sniegt pakalpojumu par šādu cenu – līguma kopējo summu:
1.daļas – „Dekšāres pagasta autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo
Pretendenta piedāvāta
Autoceļu un ielu
autoceļu un ielu
cena (bez PVN) par
planēšanas biežums, reizes
garums, km
vienu ceļa km, EUR
52,355
Pēc pieprasījuma, bet ne
mazāk kā divas reizes gadā

PVN
___%

Cena ar PVN

2.daļas – „Sokolku pagasta autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo
Pretendenta piedāvāta
Autoceļu un ielu planēšanas
autoceļu un ielu
cena (bez PVN) par
biežums, reizes
garums, km
vienu ceļa km, EUR
34,74
Pēc pieprasījuma bet ne
mazāk kā divas reizes gadā

PVN
___%

Cena ar PVN

3.daļas – „Viļānu pagasta autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo
Pretendenta piedāvāta
Autoceļu un ielu planēšanas
autoceļu un ielu
cena (bez PVN) par
biežums, reizes
garums, km
vienu ceļa km, EUR
94,81
Pēc pieprasījuma bet ne
mazāk kā divas reizes gadā

PVN
___%

Cena ar PVN

4.daļas – „Viļānu pilsētas autoceļu planēšana” darbus:
Planējamo
Pretendenta piedāvāta
Autoceļu un ielu planēšanas
autoceļu un ielu
cena (bez PVN) par
biežums, reizes
garums, km
vienu ceļa km, EUR
13,12
Pēc pieprasījuma bet ne
mazāk kā divas reizes gadā

PVN
___%

Cena ar PVN

* pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām

1. Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka sniegsim pakalpojumu par šajā
finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas
kādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis
nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs
segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.
___________ ____________________
(vieta)
(datums)
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,
Z.V.
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
Tehniskā specifikācija
IEPIRKUMAM
„Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā”
(identifikācijas Nr. VNP 2018/38)

Planēšanas darbi veicami:

Dekšāru pagastā- planējamo autoceļu kopgarums 52,355km (iepirkuma 1.daļa);

Sokolku pagastā- planējamo autoceļu kopgarums 34,74 km (iepirkuma 2.daļa)

Viļānu pagastā- planējamo autoceļu kopgarums 94,81km (iepirkuma 3.daļa);

Viļānu pilsētā- planējamo autoceļu kopgarums 13,12km (iepirkuma 4.daļa).
Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas telefoniska
pieteikuma, ja uz ceļa vai ielas klātnes parādās šķērsvilnīši, bedres, iesēdumi un citas
deformācijas.
Darbu veic ar auto greideri. Aiz auto greidera izveidojušos vaļņus izlīdzina.
Darbs tiek izpildīts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tehniskajām normām un Līgumu, visā
ceļa klātnes platumā.
Veicot Darbu nedrīkst tikt aizbērti novadgrāvji.
Pēc Darba pabeigšanas auto ceļu, ielu krustojumiem, vai sajūgumu vietām ar citu klātni jābūt
līdzenām.
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Pielikums Nr.8
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. VNP 2018/38
LĪGUMA PROJEKTS
Līgums par autoceļu planēšanu Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Viļānos

2019. gada __.________

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A,
Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no
vienas puses,
un
________________, reģ.Nr.____________, juridiskā adrese ______________________,
______________________ personā, kurš(a) darbojas pamatojoties uz __________________,
turpmāk saukts – Izpildītājs no otras puses, kas atsevišķi un abi kopā, turpmāk tekstā –
Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā
teritorijā”, identifikācijas Nr. VNP 2018/38, turpmāk tekstā Iepirkums, rezultātiem, kā arī
Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam, turpmāk tekstā Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk
tekstā – Līgums.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt ___ autoceļu planēšanu, Iepirkuma __.
daļas ietvaros, turpmāk tekstā Darbs, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Izpildītāja
piedāvājumu, kas ir neatņemama līguma daļa, tehnisko specifikāciju (1.pielikums), un
finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2. Līguma izpildes termiņi un kārtība
Līguma darbības termiņš tiek noteikts no tā abpusējās parakstīšanas brīža līdz
2019.gada 31.decembrim.
Darbi tiek izpildīti pēc Pasūtītāja norādījuma, nosakot konkrēto auto ceļu, ielu vai ielas,
ceļa posmu, kurš jāplanē.
Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas
telefoniska pieteikuma, ja uz ceļa vai ielas klātnes parādās šķērsvilnīši, bedres, iesēdumi
un citas deformācijas.
Darbu veic ar autogreideri virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz ceļa klātnes asi vai arī
no vienas ceļa šķautnes virzienā uz otru pusi. Aiz autogreidera izveidojušos vaļņus
izlīdzina.
Darbs tiek izpildīts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tehniskajām normām un
Līgumu, visā ceļa klātnes platumā.
Veicot Darbu nedrīkst tikt aizbērti novadgrāvji.
Pēc Darba pabeigšanas auto ceļu, ielu krustojumiem, vai sajūgumu vietām ar citu klātni
jābūt līdzenām.
Pēc Darba pabeigšanas uz autoceļa un ielas segas nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi,
kas lielāki par 70 mm.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

20

3.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba izpildes gaitu, likt novērst pārbaudes laikā
konstatētos trūkumu, defektus vai neatbilstību līguma noteikumiem, ja nepieciešams
fiksēt tos aktā, kuru paraksta abas puses.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājam jānodrošina, lai Darba izpildes laikā Izpildītāja darbinieki darbus veiktu
augsti profesionālā līmenī un nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un
Piedāvājuma.
4.2. Izpildītājs pats atbild par savām iekārtām un mehānismiem, darba drošības
noteikumiem, ceļu satiksmes noteikumiem un vides aizsardzības prasībām Darba
veikšanas vietās.
4.3. Darba izpildes procesā Izpildītājs pakļaujas Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja
Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi un prasības var kaitēt vai traucēt Darba
izpildei, viņa pienākums ir informēt Pasūtītāju par sekām kādas var iestāties Darbu,
veicot atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
4.4. Izpildītājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darba
izpildes gaitā un var radīt šķēršļus turpmākai Darba kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
4.5. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba
izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē Darba izpildi.
4.6. Izpildītāja pienākums pirms paredzēto Darbu sākuma brīdināt Pasūtītāju par
neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas un kuru dēļ var tikt
traucēta, vai apgrūtināta saistību izpilde.
4.7. Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas neveic darbus, kas nav paredzēti Līgumā un kuru
veikšanai nav devis rīkojumu Pasūtītājs. Šādus darbus Pasūtītājam nav pienākums
apmaksāt.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5. Darbu izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība
Pasūtītājam ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par
attiecīgo Darbu izpildes pabeigšanu ir jāveic pārbaude un jāparaksta akts vai jānorāda
neparakstīšanas iemesli.
Ja 5.1. punktā minētā laikā Pasūtītājs rakstiski neizsaka pretenzijas par paveikto Darba
kvalitāti, apjomiem, saturu, vai citas pretenzijas, jāuzskata, ka Pasūtītājs ir akceptējis
izpildītos Darbus.
Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi, defekti vai neatbilstība Līguma noteikumiem,
Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu, norādot neparakstīšanas iemeslu.
Ja konstatēti 5.3. punktā minētie nosacījumi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja
konstatētos trūkumus novērst par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darba dienu laikā.

6. Norēķinu kārtība
6.1. Par
Darba
izpildi
Pasūtītājs
apņemas
samaksāt
____
EUR
(___________________________) bez PVN, par 1 (viena) km noplanēšanu visā
attiecīgā autoceļa/ielas brauktuves platumā, atbilstoši Piedāvājumam iepirkuma __.daļā.
6.2. Darba apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas un Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atbilstoši Līguma
noteikumiem.
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7. Līguma darbības laiks
7.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto abpusējo saistību
pilnīgai izpildei vai līdz 2019.gada 31.decembrim.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski informējot
Piegādātāju. Ja Piegādātājs nepilda līguma nosacījumus, tad Pasūtītājam ir tiesības lauzt
līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski informējot Piegādātāju.
7.3. Piegādātajam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līguma izbeigšanu, samaksājot Pasūtītājam
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, Pasūtītāja norādītajā
termiņā.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

8. Līguma pārkāpumi un to sekas
Izpildītājs pilnā mērā ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, sakarā ar
to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus un
defektus.
Par pieteiktā Darba izpildes termiņa neievērošanu vai nekvalitatīvu izpildi, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 50 EUR bez PVN par katru konstatēto gadījumu.
Nekvalitatīvi izpildīto Darbu Izpildītājs izlabo par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darba
dienu laikā vai, ja Izpildītājs to nespēj veikt, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt citu Darba
veicēju un novērst trūkumus uz Izpildītāja rēķina.
Ja izpildīto Darbu apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir
jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,02 % apmērā no kavētā maksājuma summas bez PVN
par katru kavējuma dienu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības un Līguma pienākumu
izpildes.
9. Nepārvarama vara
Neviena no Pusēm neatbild par šajā līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju
neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt
vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem un kas ir ārpus Pušu kontroles iespējām.
Tiklīdz parādās pazīmes, ka iestāsies 8.1. punktā minētie apstākļi, Puse, kuru tie
ietekmē, nekavējoši informē par to rakstiski otru Pusi. Šajā gadījumā Puses, ja
iespējams, savstarpēji vienojas, kā rīkoties situācijā, kura radusies.
Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, tad
tai jāatlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies un var rasties sakarā ar līguma
saistību nepildīšanu.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Par līguma izpildi no Pasūtītāja puses atbildīgs Viļānu novada pašvaldības saimniecības
vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.: 26498494 un no Izpildītāja puses
___________________________, tel.: _____________.
10.2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai saistītas ar to, Puses
cenšas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, to izšķir
pēc Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.
10.3. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās tiek noformēti rakstiski, un kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses.
10.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šī Līguma
noteikumus.
10.5. Parakstot šo Līgumu abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem
un piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot katru Līguma eksemplāru.
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10.6. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz trīs lapām katrs. Katra Puse saņem vienu
Līguma eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.7. Līgumam ir pievienoti sekojošie pielikumi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums: Tehniskā specifikācija uz __ lp;
2.pielikums: Finanšu piedāvājums uz __ lp.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
Viļānu novada pašvaldība,
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650
Reģ. Nr.: 90009114114
Konta Nr.: LV73HABA0551026165229
Tālruņa Nr.: 64628030, 64628033
Faksa Nr.: 64628035
e-pasta adrese: novads@vilani.lv;

_____________________/J.Ivanova/

IZPILDĪTĀJS
____________________
____________________
____________________
Konta Nr.: ____________________
Tālruņa Nr.: ____________________
Faksa Nr.: ____________________
e-pasta adrese: ____________________

___________________/___________/
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