
   

 

APSTIPRINĀTA  

iepirkuma komisijas  

2014.gada 10.oktobra sēdē,  

protokols Nr.1 

 

 

 

 

IEPIRKUMA  
  

((PPuubblliisskkoo  iieeppiirrkkuummuu  lliikkuummaa  88..
22  

ppaannttaa  kkāārrttīībbāā))  

  

„„MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi””  

 

identifikācijas Nr. MPP 2014/6 

 

INSTRUKCIJA 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada Lipuškos,  

2014. 



Iepirkuma „MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi” (identifikācijas Nr. MPP 2014/6) instrukcija 

2 

 

 

 

SATURS 

 

1. Vispārīgā informācija …………………………………………………………... 3 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu ………………………………………….. 4 

3. Prasības pretendentiem …………………………………………………………. 4 

4. Iesniedzamie dokumenti ………………………………………………………... 4 

5. 

6. 

Piedāvājumu vērtēšana ………………………………………………………….  

Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi ……………………………………. 

4 

5 

7. Pretendentu tiesības un pienākumi ……………………………………………... 5 

8.       Pielikumi ………………………………………………………………………... 

 

6 

 1. pielikums – Pieteikuma forma dalībai iepirkumā ………………………… 7                                                

2.  pielikums – Informācijas forma par piederošo vai pieejamo tehniku vai 

                  ražošanas iekārtām …………………………………………… 8 

3.  pielikums – Tehniskā specifikācija ………………………………………... 9 

4.  pielikums – Finanšu piedāvājuma forma ………………………………… 10 

5.  pielikums – Iepirkuma līguma projekts ………………………………….. 11 
 

 



Iepirkuma „MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi” (identifikācijas Nr. MPP 2014/6) instrukcija 

3 

 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: MPP 2014/6. 

1.2. Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde.  

       Pasūtītāja rekvizīti: reģistrācijas Nr.90000025395, adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626. Konts Nr.LV79UNLA0050019801979 AS „SEB banka”, 

kods UNLALV2X. Tālrunis: 64646741, e-pasts: info@makonkalns.lv, mājaslapa internetā: 

http://www.rezeknesnovads.lv. Kontaktpersona Sergejs Bašmakovs, tālrunis: 64646741.       

Darba laiks: no plkst.8-00 līdz plkst.12-30 un no plkst.13-00 līdz plkst.16-30.  

1.3. Iepirkumu veic ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītāja 2011.gada 20.aprīļa rīkojumu        

Nr.1-5/10 izveidotā iepirkumu komisija. 

1.4. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem 

rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

1.5. Iepirkuma metode.  

1.5.1.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

pantā noteiktajā kārtībā. 

1.5.2.Iepirkuma instrukcija un tās pielikumi ir brīvi pieejami Rēzeknes novada mājaslapā internetā 

http://www.rezeknesnovads.lv. Ar iepirkuma instrukciju un tās pielikumiem pretendenti var 

iepazīties arī Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, 

Rēzeknes novads, pie lietvedes no plkst.8-00 līdz plkst.12-30 un no plkst.13-00 līdz plkst.16-30. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība. 

1.6.1.Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 21.oktobrim plkst.10-00 Rēzeknes novada 

pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, 

Rēzeknes novads, LV-4626, pie lietvedes (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.12-30 un no 

plkst.13-00 līdz plkst.16-30)  

1.6.2.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā instrukcijā 1.6.1.apakšpunktā noteiktā termiņa netiks 

izskatīti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.7. Piedāvājuma noformēšana. 

1.7.1.Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras 

jānorāda:   

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa Nr., e-pasts. 

 atzīme – Piedāvājums iepirkumā „MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša 

remontdarbi”, identifikācijas Nr. MPP 2014/6, neatvērt līdz 2014.gada 21.oktobrim 

plkst.10-00. 

1.7.2.Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, ar attiecīgu 

uzrakstu: „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu 

piedāvājums”. Diega (auklu) gali jāpārlīmē un jānorāda kopējais lapu skaits katrā piedāvājuma 

daļā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura radītājam. 

Visas piedāvājuma daļas jāievieto 1.7.1.apakšpunktā minētajā iepakojumā. 

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

1.7.4.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

1.7.5.Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu uz visu remontdarbu apjomu. 

1.7.6.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu pareizību 

apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

1.7.7.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.7.8.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda 

personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras 

personas atbildības apjomu. 

1.7.9.Iepirkumu komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas 

noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas 

brīdim.  

mailto:info@makonkalns.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
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1.7.10.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot instrukcijas 1.6.2. vai 1.7.9.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir Mākoņkalna pagasta ceļa remontdarbu veikšana, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (3.pielikums).  

       CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi). 

2.3. Līgumā paredzēto darbu izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas. 

3.  PRASĪBAS PRETENDENTIEM 
3.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi. 

3.1.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma       

8.
2 

panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētajiem gadījumiem.  

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējam. 

3.2.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

3.2.2.Pretendentam ir nepieciešamie speciālisti un atbilstošas kvalifikācijas darbinieki. 

3.2.3.Pretendenta ceļu seguma atjaunošanai un caurtekas nomaiņai izmantojamajiem materiāliem 

(grants, smilts u.c.) ir atbilstības sertifikāti. 

3.2.4.Pretendentam ir pieejama ceļa seguma atjaunošanas un caurteku nomaiņas darbu veikšanai 

nepieciešamā tehnika un ražošanas iekārtas. 

4.  IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pagasta 

ceļu uzturēšanai nepieciešamos darbus atbilstoši šīs instrukcijas un tās pielikumu prasībām. 

Pieteikumu sagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai formai (1.pielikums). Ja pieteikumu 

paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojama pilnvara.  

4.2. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.  

4.2.1. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanā iesaistīto speciālistu saraksts ar tam 

pievienotajām dokumentu kopijām, kas pierāda attiecīgo speciālistu kvalifikāciju. 

4.2.2. Informācija par pretendenta rīcībā esošo darbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas 

iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam (2.pielikums). 

4.2.3.Izmantojamo materiālu atbilstības sertifikātu kopijas. 

4.3. Finanšu piedāvājums. 

4.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda cenas euro (EUR) bez PVN un cenas euro (EUR) ar PVN. 

4.3.2. Finanšu piedāvājums sagatavojams, saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu (4.pielikums). 

5.   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
5.1. Pretendentu piedāvājumus iepirkumu komisija vērtē slēgtajā sēdē un pieņem lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu. 

5.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā 

instrukcijā noteiktajām prasībām un kritērijiem, pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk – PIL) 8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību. 

5.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.
2
 panta piektās daļas 

1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

5.3.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), 

izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

iegūst informāciju: 

5.3.1.1.par PIL 8.
2
 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra, 

5.3.1.2.par PIL 8.
2
 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu; 

5.3.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 

iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL      
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8.
2
 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku 

par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

5.4. Atkarībā no atbilstoši šīs instrukcijas 5.3.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem 

pasūtītājs: 

5.4.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

5.4.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu –  

       10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu 

nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku 

no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu 

par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs 

pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

6. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības: 

6.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija izskaidro dokumentus, kas iesniegti pasūtītājam;  

6.1.2. labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 

6.1.3. pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvērtēšanai; 

6.1.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

6.2. Iepirkumu komisijai ir pienākums: 

6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

6.2.3. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo instrukciju, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemot 

lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums; 

6.2.4. nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī 

nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos ietvertajai 

informācijai.  

7. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Pretendentiem ir tiesības: 

7.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu; 

7.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

7.1.3. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto 

lēmumu Administratīvajā rajona tiesā. 

7.2. Pretendentiem ir pienākums: 

7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šīs instrukcijas prasībām; 

7.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

7.2.3. iesniegt iepirkumu komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu 

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; 

7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
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Pielikumi: 

1.pielikums – Pieteikuma forma dalībai iepirkumā. 

2.pielikums – Informācijas forma par piederošo vai pieejamo tehniku vai ražošanas iekārtām. 

3.pielikums – Tehniskā specifikācija (MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļšš  Zelenpole – B.Tukiša).  

      4.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma. 

      5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts. 
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1.pielikums 

PIETEIKUMS 

 dalībai iepirkumā „MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi” 
(identifikācijas Nr. MPP 2014/6) 

 

Saskaņā ar iepirkuma instrukciju es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka: 

1) <pretendenta nosaukums> piekrīt iepirkuma instrukcijas nosacījumiem un garantē pasūtītāja 

prasību izpildi, instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

2) piedāvājumu veido šim pieteikumam pievienotie dokumenti; 

3) <pretendenta nosaukums> apņemas iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības piešķiršanas 

gadījumā pildīt visus līguma nosacījumus. 

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________________________ 

reģistrēts _________________________________________________________________________ 
(kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ____________________________________________________ 

juridiskā adrese: ___________________________________________________________________ 

biroja adrese: ______________________________________________________________________ 

bankas rekvizīti: ___________________________________________________________________ 

kontaktpersona: ____________________________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds) 

 

telefons: __________ fakss: ____________ e-pasta adrese: __________________. 

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu. 

Datums: 

<Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 

zīmogs>. 
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2.pielikums 

 

INFORMĀCIJA PAR PIEDEROŠO VAI PIEEJAMO TEHNIKU  

VAI RAŽOŠANAS IEKĀRTĀM 

 

Tehnikas/iekārtas nosaukums,  

marka, tehniskie parametri 

Ražotājvalsts, 

izgatavošanas gads 

Tehniskais 

stāvoklis 

Piederība 

(īpašumā/jānomā) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

___________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

                                    Z.v. 
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3.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Darbu izpildes vieta: Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasts. 

2. Ceļa Zelenpole – B.Tukiša kopējais garums 0,630 km 

3. Jāveic sekojoši Mākoņkalna pagasta ceļa remontdarbi: 

3.1. Zelenpole – B.Tukiša 0,630 km: 

Nr. 

p.k. 

 

Darbu, elementu  nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Daudzums 

Ceļš 7202 Zelenpole – B.Tukiša, kadastra Nr. 7872 009 0164     (0-0,630km) 

 

 

1. 

 

Uzmērīšana un nospraušana 

 

 

km 

 

0,630 

2. Grāvju rakšana 

 

m
3
 

 

354,0 

 

3. Augu zemes noņemšana hvid.=15cm biezumā m
3
 

 

367,0 

4. Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgo granti 

h=15cm 

m
3
 

 

2275,0 

5. Caurteku uzstādīšana ar d 0,3m uz grants pamata tek. m 10,0 

 

4. Darbu uzsākšanas laiku un izpildāmo darbu veidus saskaņot ar Mākoņkalna pagasta pārvaldi. 

5. Mākoņkalna pagasta pārvaldes ceļa remontdarbi jāveic, ievērojot Būvniecības likumu un Ministru 

kabineta 2010.gada 9.marta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 
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4.pielikums               

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
  

iepirkumā „„MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi””  

 (identifikācijas numurs MPP 2014/6) 

 

1. Iesniedz 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e- pasta adrese  

3. Piedāvājums 

<Pretendenta nosaukums> piedāvā izpildīt tehniskajā specifikācijā paredzētos darbus 

iepirkuma dokumentos norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu: 

 

 

Nr. 

Darbu, elementu nosaukums Mērvienība 

Cena 

bez 

PVN 

(EUR) 

PVN 

21% 

(EUR) 

Cena 

ar 

PVN 

(EUR) p.k. 

 

1. 

 

Uzmērīšana un nospraušana 

 

km   

  

2. Grāvju rakšana m
3
    

3. Augu zemes noņemšana hvid.=15cm biezumā m
3
    

4. Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgo granti 

h=15cm 

m
3
 

  

  

5. Caurteku uzstādīšana ar d 0,3m uz grants pamata tek.m    

Kopējā piedāvājuma summa:    

4. Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu <pretendenta nosaukums> piedalīties 

iepirkumā un pildīt iepirkuma dokumentos noteiktās prasības. 

5. Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 

Amats, vārds, uzvārds 

 

 

Paraksts, zīmoga  

nospiedums 

 

Datums  
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5.pielikums 

 

Projekts 

LĪGUMS Nr._______ 

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā     2014. gada ___. _______ 

Mākoņkalna pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025395, vadītāja Sergejs Bašmakova 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_________________________, reģistrācijas Nr._______________, ___________________ personā, 

kurš(-a) rīkojas saskaņā ar _____________, turpmāk – Izpildītājs, abas kopā un katra atsevišķi 

turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Mākoņkalna pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma 

„MMāākkooņņkkaallnnaa  ppaaggaassttaa  cceeļļaa  Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi” (identifikācijas Nr. MPP 2014/6) 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt nepieciešamos Mākoņkalna pagasta ceļa remontdarbus, 

turpmāk – Darbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja 

finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).   

1.2. Šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas. 

2. Izpildītāja pienākumi 

2.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus šī līguma 1.2.punktā norādītajā termiņā. 

2.2. Izpildītājs darbus veic saviem spēkiem, kā arī noteikto darbu izpildi Izpildītājs var nodot 

apakšuzņēmējiem, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. Apakšuzņēmēju var nomainīt tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

2.3. Izpildītājs šajā līgumā noteikto Darbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā 

sertificētus materiālus.  

2.4. Izpildītāja pienākumos ietilpst: 

2.4.1. normatīvo aktu ievērošana, kas attiecas uz veicamajiem Darbiem; 

2.4.2. darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana. 

2.5. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par Pasūtītajam nodarītajiem zaudējumiem un 

apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību. 

2.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ ir radušies defekti, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par 

saviem līdzekļiem. 

3. Pasūtītāja pienākumi 

3.1. Pasūtītājs apņemas pēc Darbu izpildes pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par 

izpildītajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3.2. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c. mantu, kas atrodas objektā. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Kopējā līguma summa par 1.1.punktā paredzēto Darbu izpildi ir EUR _________________ 

(<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN (21%) summa ir         

EUR_______________.  

4.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem Darbiem, pamatojoties uz ikmēneša Darbu 

izpildes aktiem, kurus ar saviem parakstiem ir apstiprinājuši Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotie 

pārstāvji. 

4.3. Samaksa par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

attiecīgā Darbu izpildes akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas, pārskaitot aktā 

norādīto summu uz Izpildītāja kontu bankā. 

5. Informācijas apmaiņa un līguma izpildes kontrole 

5.1. Pušu savstarpējie paziņojumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā  no  

brīža, kad tas ir nogādāts adresātam. 

5.2. Jautājumi, kas rodas Darbu izpildes gaitā, tiek risināti sekojošā kārtībā: 
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5.2.1. Izpildītājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam par radušos jautājumu. 

5.2.2. Pasūtītājs izskata saņemto paziņojumu un sniedz rakstisku atbildi Izpildītājam 3 (triju) 

darbdienu laikā no tā saņemšanas. 

5.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 5.2.2.apakšpunktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tas 

ir tiesīgs risināt jautājumu pēc saviem ieskatiem. 

5.3. Šī līguma izpildes kontrolei, Puses norīko savus pārstāvjus: 

5.3.1. no Pasūtītāja puses: ________________________________________; 

5.3.2. no  Izpildītāja puses: _______________________________________. 

6. Pušu atbildība  

6.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par 

katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no kopējās līguma summas.  

6.2. Ja Pasūtītājs nokavē samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem, tas maksā Izpildītājam 

nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.  

6.3. Nokavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas un līguma saistību 

izpildes pienākuma. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma saistību neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi 

ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.c. 

apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama. 

8. Līguma darbības laiks un līguma izbeigšana 

8.1. Šis  līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

8.2. Šis līgums tiek izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties, vai vienpusējā kārtā Civillikumā 

noteiktajos gadījumos. 

9. Noslēguma noteikumi 

9.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

9.2. Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska 

vienošanās, ko parakstīja abu Pušu pārstāvji.  

9.3. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____ lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko 

spēku,  pa vienam eksemplāram katrai Pusei.  

9.4. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi: pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” – uz vienas lapas un 

pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājums” – uz vienas lapas.  

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs 

Mākoņkalna pagasta pārvalde 

reģ.Nr.90000025395 

adrese: Skolas iela 3, Lipuški, 

Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads,  

LV-4626 

konts Nr. LV79UNLA0050019801979 

AS „SEB banka”, kods:UNLALV2X 

 

Izpildītājs 

__________________________________ 

reģ.Nr.____________________________ 

adrese:____________________________ 

__________________________________ 

konts:_____________________________ 

banka:____________________________ 

kods:_____________________________ 

 

___________________________________  

S.Bašmakovs 

 

_________________________________  

<paraksta  atšifrējums>  

 

 


