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Pasūtītājs 

Lubānas novada pašvaldība, Reă.Nr.90000054159 

Juridiskā adrese – Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Iepirkuma metode 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. 

Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai 

lielāka, bet mazāka par 20 000 latu. 

Iepirkuma priekšmets 

Lubānas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana saskaĦā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums 
Nr. 1) un LR 09.03.2010 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceĜu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.  

Līguma izpildes laiks 

No 2013. gada 1. janvāra līdz 2013.gada 31. decembrim. 

 

Paredzamā līgumcena 

 

Līdz 4500 LVL (bez PVN) 

Piedāvājuma derīguma termiĦš 

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks, kārtība 
 

Iesniedzot personīgi - sekretariātā vai atsūtot pa pastu. 

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.  

No izsludināšanas dienas līdz 9.11.2012. plkst.11 00. 

Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiĦam. 

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiĦa, tiks neatvērts atdots atpakaĜ iesniedzējam. 

Piedāvājumi tiks atvērti Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubānā 

2012. gada 9. novembrī plkst. 15.00. 

Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.  

 

 

 

 



Kontaktpersona 

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Egils Rēvelis tālr. 64894941, 26482016  

e-pasts: egils.revelis@lubana.lv  

 

 

Prasības pretendentam 
 

Pretendents ir reăistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību. 

Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minētā 

pakalpojuma veikšanai. 

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to 

nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 5. daĜas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.   

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai 

Piedāvājums ar visiem sadaĜā „Iesniedzamā informācija” minētajiem dokumentiem jāiesniedz 

slēgtā aploksnē ar atzīmi  

„Piedāvājums iepirkumam „Lubānas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2013. gadā“. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP2012/11. 

Neatvērt līdz 2012. gada 9. novembrim plkst.1100. 
 

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Pretendenta nosaukums un adrese. 

 
Visiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus un cauršūtiem tādā veidā, kas nepieĜauj to 

nomaiĦu.  

Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.  

Piedāvājumā iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

Piedāvājumā pievienotajiem dokumentiem citās valodās ir jāpievieno apliecināts tulkojums. 

  

Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). 

Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais pārstāvis. 

Iesniedzamā informācija 

1.Piedāvājums pielikuma Nr.2 formā. 

2.Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 5. DaĜā 

minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 

3.Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina 



pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

3.Pretendentam, kuram atbilstoši instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un 

izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 

darba dienu laikā pēc tam, kad saĦemts paziĦojums par pieĦemto lēmumu, jāiesniedz iepirkuma 

komisijai izziĦu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav 

reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav 

nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā 

valstī pārsniedz 100 latus. Šos dokumentus pieĦem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas. 

4.Ja pretendents noteiktajā termiĦā neiesniedz minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

Piedāvājuma cena un valūta 

Piedāvājuma cenā iekĜaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās 

izmaksas (t.sk. nokĜūšana līdz darbu veikšanas vietai). Cenā jāietver visi nodokĜi, nodevas un 

maksājumi, kas ir saistoši Pretendentam, izĦemot Pievienotās vērtības nodokli. Līguma summa 

fiksēta uz visu darba izpildes laiku un nevar tik mainītas līguma darbības laikā. Samaksa par 

kvalitatīvi veiktiem darbiem tiks veikta reizi mēnesī. 

Piedāvājuma izvēles kritēriji 

No piedāvājumiem, kas atbilst visām instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, 

pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. 

Iepirkuma līgums 

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām un kuram ir zemākā cena par vienu kilometru.   

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

Iepirkuma komisijas tiesības: 

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 papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 

komisijai. 

Labot aritmētiskās kĜūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 



iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

Iepirkuma komisijas pienākumi: 

Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par instrukciju. 

Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par iepirkuma 

procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas informēt visus pretendentus par komisijas 

pieĦemto lēmumu. 

 

Pretendenta tiesības un pienākumi 

Pretendenta tiesības: 

Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

SaĦemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

Pretendenta pienākumi: 

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijas pretendentiem prasībām. 

Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai. 

 

Pielikumi 

Pielikums Nr.1 -Tehniskā specifikācija. 

Pielikums Nr.2 - Piedāvājuma forma. 

 



Pielikums Nr.1  

Lubānas pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2013. gadā. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.LNP2012/11  

IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA  
Lubānas pilsētas tranzīta ielu, kas ir valsts 1.šėiras autoceĜu sākums, nobeigums vai 
turpinājums, un kuras noteiktas par A1 uzturēšanas klasi ziemas sezonai, saraksts:  

Ielas nosaukums  Valsts autoceĜa nosaukums  Ielas kopgarums (km)  

Vidzemes, 
Madonas, Stacijas, 
Tilta iela 
 

P82 Jaunkalsnava-Lubāna no  km 54,643 
līdz km 55,997  
 

1,354 
 

Parka, Cesvaines 
iela 
 

P83 Lubāna-Dzelzava no km 0,000 līdz km 
0,800 
 

0,800 
 

 Kopā:  2,154 
 

 
 
Veicot aprēėinus jāĦem vērā, ka ielu brauktuvju slīdamības likvidēšana ar mitro sāli un 
smilts-sāls maisījumu tiek veikta 1 brauktuves joslas platumā (3,5 m).  
Darbu izpilde uz ielām jāveic saskaĦā ar LR 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli”.  
Ikdienas uzturēšanas darbu veidi  
 
 

Nr.  
p.k.  

Darba nosaukums  

1.  Brauktuves attīrīšana no sniega  

2.  Slīdamības likvidēšana ar smilts-sāls maisījumu: 0,5m³ uz joslu (3,5m)  

3.  Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli: 70kg uz joslu (3,5m)  

4.  Slīdamības likvidēšana ar smilti vai izsijām 0,5m³ uz joslu (3,5m)  

5.  Slīdamības likvidēšana izveidojot rievas apledojumā vai piebrauktā sniegā  

6.  CeĜu operatīvā kopšana ziemā  

7.  CeĜu apsekošana ziemā  

8.  Bedrīšu aizpildīšana ar auksto maisījumu, izmantojot nepilno tehnoloăiju (h=4 cm)  

9.  Ziemas dienesta dežūras (ieskaitot nodokĜus)  

10.  CeĜa zīmju attīrīšana no sniega – iekĜauta ceĜu operatīvajā kopšanā  

11.  CeĜa zīmju remonts  

12.  Bedrīšu remonts pēc nepilnās tehnoloăijas  

13.  CeĜu operatīvā kopšana vasaras sezonā  

14.  CeĜu apsekošana vasaras sezonā  

15.  Nomales ar grants segumu profilēšana  

16.  AutoceĜa zemes klātnes robežās augošo krūmu izpĜaušana  

17.  AutoceĜa nomales un tai pieguĜošās klātnes augošās zāles pĜaušana  

18.  CeĜu marėēšana  



 
[Uz uzĦēmuma veidlapas] Pielikums Nr.2  

PIEDĀVĀJUMA FORMA  
Piedāvājums iepirkumam:  Lubānas pilsētas tranzīta ielu ikdienas 

uzturēšana 2013. gadā  

Iepirkuma identifikācijas numurs:  LNP2012/11 

Pretendenta nosaukums: Vienotais reă.nr.:  

Pretendenta rekvizīti:  Juridiskā adrese:  
Faktiskā adrese:  
Telefons, fax: e-pasts:  
Banka:  
Bankas kods:  
Bankas konts:  

Kontaktpersona ( ieĦemamais amats, vārds, uzvārds, telefons,e-pasts)  

Parakstītājs: ( ieĦemamais amats, vārds, uzvārds)  

 
Pretendenta tehniskās iespējas  

Piedāvātā tehnika pakalpojuma 
izpildes laikā  

Ražotājvalsts, 
izgatavošanas 
gads,  
jauda  

Tehniskais 
stāvoklis 
(tehniskās skates 
datums)  

Piederība 
(īpašumā/jānomā/j
āpērk)  

    
    

 
Uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu 
izpildei.  
Pretendenta finansu piedāvājums:  
Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, atbilstoši iepirkuma ar Id.Nr. LNP2012/11 nolikumā un 
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Mūsu piedāvājums 
 
 

Darbu nosaukums  Cena par vienību LVL bez PVN  

2  4  

Lubānas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 
2013. gadā 

 

 
 
Mēs apliecinām, ka  

� Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu 
procedūrā.  

� Nav tādu apstākĜu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma 
Instrukcijās pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.  

� UzĦēmumam nav nodokĜu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.  
� Sniegtās ziĦas ir patiesas un precīzas.  

 
Vārds, uzvārds, amats  
Paraksts un zīmogs  
Datums  

 


