APSTIPRINĀTS
SIA “Saulkrastu komunālserviss”
iepirkumu komisijas
2017.gada 9.novembra sēdē

Nolikums
Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2017/06
Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” Nr.40103027944
Juridiskā adrese – Liepu iela 3, Saulkrastu novads, LV-2160

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Visa infomācija pieejama sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu
komunālservis” tīmekļa vietnē: www.komunalserviss.lv/iepirkumi.

Iepirkuma
priekšmets

Iepirkums paredz:
Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizētu attīrīšanu no sniega un
maģistrālo ielu braucamās daļas apstrādi ar pretslīdes materiāliem saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju
CPV kods: 90620000-9 (sniega tīrīšanas pakalpojumi).

Līguma izpildes laiks No līguma noslēgšanas no 01.12.2017.g līdz 30.11.2018. saskaņā ar pasūtījumu.
Paredzamā
līgumcena

Līdz 41 000,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Piedāvājuma
derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma
iesniegšanas vieta,
datums, laiks

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz
2017. gada 23. novembrim plkst.10:00 (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā
punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam) Saulkrastos, Liepu
iela 3, Saulkrastu novads, LV-2160. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks –
darba dienās (pirmdiena-ceturdiena) 08:00- 12:00 un 12:30- 17:00, piektdienās:
08:00- 12:00 un 12:30- 14:00

Kontaktpersona

Jānis Kaprano, tālrunis 28638505

Prasības
pretendentam

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma
priekšmetā minētā pakalpojuma veikšanai.
Tehnikai jābūt aprīkotai ar GPS iekārtām.

Prasības
piedāvājuma

Piedāvājums

ar

visiem

sadaļā

„Iesniedzamā

informācija”

minētajiem

noformēšanai un
iesniegšanai

dokumentiem jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi - „Piedāvājums iepirkumam
„Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā“
Iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2017/06”.
-

Pretendenta nosaukums un adrese

Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai
Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.
Iesniedzamā
informācija

1. Pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta atlases dokumenti (1. pielikums)
2. Tehniskās specifikācijas (2. pielikums)
3. Pretendenta rīcībā esošo tehnikas vienību sarakstu
4. Tehniskā sāls pieejamība un sertifikāti
5. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).
6. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, pilnvarai pievieno dokumentu, kas
apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo
juridisko personu.
7. Iepirkumā Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
iepirkumu komisija pārliecinās, ka pretendentam Publisko iepirkumu likuma
9.panta 8. daļas 1., 2. un 4. punktā minēto apstākļu esamību, Pasūtītājs pārbauda
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļā noteiktajam. Konstatējot
Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļas 2. punktā minēto apstākļu esamību,
Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 10. daļas
2.punktā noteikto.
Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no
kompetentās institūcijas datu bāzes vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents
10 (desmit) darba dienu laikā ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par
attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai
situācijai.

Piedāvājuma cena

Katrā vienības cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba
izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darbu veikšanas vietai). Cenā
jāietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši Pretendentam,
izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma vienas vienības cenas tiek fiksētas
uz visu darba izpildes laiku un nevar tik mainītas līguma darbības laikā. Finanšu
piedāvājumā norādītie darbu apjomi var mainīties, ņemot vērā laika un citus
apstākļus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas. Samaksa par kvalitatīvi veiktiem
darbiem tiks veikta reizi mēnesī, ņemot vērā faktiski veikto darbu apjomu. Par
darbiem, kuri veikti bez Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.
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Piedāvājuma izvēles
kritēriji un lēmuma
pieņemšana

No piedāvājumiem, kas atbilst visām instrukcijā pretendentiem noteiktajām
prasībām, pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar
viszemāko cenu, katrā iepirkuma daļā (posmā) atsevišķi, ja izraudzītais
pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, katrā
iepirkuma daļā (posmā) atsevišķi, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un
paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var
tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti
par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

Pielikumi

1.pielikums – forma „Pieteikums dalībai iepirkumā”
2.pielikums – Tehniskās specifikācijas
3.pielikums – forma „Finanšu piedāvājuma”
4.pielikums - Līgums
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1.pielikums
Nolikumam “Saulkrastu novada ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā” ar identifikācijas
numuru SKS 2017/06

PIETEIKUMS
dalībai iepirkumā „ Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā”
ar identifikācijas numuru SKS 2017/06
Pretendents:
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Reģistrācijas gads:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa numurs:
E-pasts:

Kontaktpersona :
Tālruņa numurs:

Nodarbināto skaits:
Darbības sfēra (īss apraksts):

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas adrese:
Bankas kods:
Konta numurs:
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Saskaņā ar iepirkuma „ Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā” Identifikācijas numurs SKS 2017/06 (turpmāk – iepirkums) Nolikumu, mēs,
apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Nolikuma noteikumiem.
Apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļas nosacījumi,
kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
prasībām, proti:




nav pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums,
kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu),
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), uzņēmumam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā
katrā valstī pārsniedz 150 eiro.

Apliecinām, ka:
 nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības;
 nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir
patiesi;
 piekrītam Nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 4.pielikums)
noteikumiem, un, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, tad piekrītam
slēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.
Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.
Paraksts: __________________________________
Vārds, uzvārds: __________________________________
Amats: __________________________________
z.v.
Pieteikums sagatavots un parakstīts 2017.gada ______________________.
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2.pielikums
Nolikumam “Saulkrastu novada ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā” ar identifikācijas
numuru SKS 2017/06

SAULKRASTU NOVADA IELU UN CEĻU (Autoceļš V101, V39 (Raiņa iela), P6 (Siguldas
iela), V78, V55) IKDIENAS UZTURĒŠANA 2017. gada ziemas sezonā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbu izpilde tiek nodrošināta saskaņā ar Pasūtītāja
telefonisku pasūtījumu - laika periodā no Līguma noslēgšanas
brīža līdz 2018. gada 30.novembrim veikt Saulkrastu novada ceļu
un ielu brauktuves daļas attīrīšanu no sniega un asfaltbetona
segumu kaisīšanu ar pretslīdes materiālu atbilstoši zemāk
aprakstītajam.
Pasūtītāja prasības tehniskajam nodrošinājumam.
- Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā atbilstoši ceļu
satiksmes drošības prasībām.
- Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši standartu un
normatīvo dokumentu noteikumiem, kā arī pasūtītāja prasībām.
Pasūtītāja prasības pakalpojuma sniegšanai:
- Darbi jāsāk un jāizpilda saskaņā ar Pasūtītāja telefonisku pieprasījumu un atbilstoši
šai specifikācijai.
- brauktuves attīrīšanu no sniega un kaisīšana veikt ne vēlāk kā 6 stundu laikā pēc
pasūtītāja telefoniska pieprasījuma, ievērojot prioritātes.
- Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes
kārtību, un ir tiesīgs mainīt darba kārtību t.sk. darbu izpildes sākuma laiku.
- No sniega attīrītās ceļa joslas platums atkarībā no attiecīgā ceļa platuma, izcenojumā
jāiekļauj krustojumu un nobrauktuvju attīrīšana (nav pieļaujama sniega vaļņa,
krāvuma veidošanās uz krustojumiem, nobrauktuvēm).
- Veicot ceļu tīrīšanu, nedrīkst pieļaut ceļu seguma bojāšanu, sniega
krāvumus/samešus, kas radušies uz gājēju celiņiem/trotuāriem darbu veikšanas
rezultātā.
Darba drošība
- Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un citu ar darba izpildi saistītu prasību un
normatīvu ievērošanu ielu, autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes
laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
Vienības cena
- Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās
vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās
specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība,
iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba
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izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla
pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā.
Darbu izpildes noteikumi
- Materiāliem/resursiem un izpildītajiem darbiem jāatbilst šīs specifikācijas,
2010.gada 9. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, “Ceļu
specifikācijas 2017” (apstiprinātas VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā
2016. gada 28.oktobrī) un „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās
specifikācijas” (apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006. gada 21. decembra
rīkojumu Nr. 488) prasībām – pieejami pie Pasūtītāja un VAS “Latvijas Valsts ceļi”
mājas lapā http://lvceli.lv/iepirkumi-un-dokumentacija/autocelu-specifikacijas/.

2017. gada ziemas sezonā veicam darbu apraksts Saulkrastu
novada ceļu un ielu braucamās daļas attīrīšanu no sniega un kaisīšana
ar pretslīdes materiālu asfaltbetona segumu atbilstoši tabulā Nr. 1
norādītajam ielu, ceļu sarakstam un raksturojošiem parametriem.
Saulkrastu novads
Tabula Nr. 1

Nr.p.k.

Ielas, ceļa
nosaukums

1

2

1
2
3
4
5

V 101
V 39, Raiņa iela
P6 , Siguldas iela
V 78, Vidriži
V 55 Ozolu iela

Ielu raksturojošie parametri
ceļi
īpašuma
Garums
Seguma
Platums
kadastra
(km)
veids
numurs
3
4
5
6
15,092
asfalts
80130010845
0,9
asfalts
80130020355
80130030341
0,4
asfalts
80330021708
1,6
asfalts
80330010825
0,8
asfalts

Kopā 18,792 km

7

Prioritāte/
uzturēšanas
klase
7
1
1
1
1
1

1. Ielu, autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega
Autoceļa, ielas brauktuves vai nomales, atsevišķas joslas attīrīšanu no sniega paredz, lai
autoceļa, ielas brauktuvi, nomali, atsevišķu joslu atbrīvotu no irdena sniega un nepieciešamības
gadījumā – aizvāktu sniegu.
Darba nosaukums


Autoceļa, ielas brauktuves ar vidējo platumu 7,5 m attīrīšana no irdena sniega;



Atsevišķas autoceļa, ielas joslas attīrīšana no sniega – pārg. km

Darba apraksts
Autoceļa, ielas attīrīšana no sniega ietver brauktuves, atsevišķas joslas, papildjoslu,
paplašinājumu un/vai nomaļu, kā arī krustojuma – atbilstoši paredzētajam - attīrīšanu no sniega,
kā arī informācijas nosūtīšanu Pasūtītājam par izpildīto darbu.
Iekārtas
Kravas automašīna vai cita tehnika, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.
Darba izpilde
Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram darbi jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,
riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana koplietošanas ceļu krustojumos un pieslēgumos.
Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā zem pārvada uz esošā
dzelzceļa vai autoceļa.
Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu piemēro gadījumos, kad ir nepieciešams veikt
atsevišķu sniega tīrīšanas pārgājienu – intensīvas snigšanas vai sniegputeņa gadījumos, kā arī
attīrot autoceļa posmus šaurākus par 6,5 m, un attīrot nomales.
Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa, ielas
uzturēšanas klases, kategorijas prasībām.
Kvalitātes novērtējums
Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega
biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos. Attīrītajam platumam jāatbilst
paredzētajam, tas nedrīkst būt šaurāks vairāk kā par 0,5 m. Attīrītās atsevišķas joslas platums
nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m.
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā. Šaubu gadījumā veic sniega
biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā līdz atdurei un, turot to vizuāli
vertikāli, nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru.
Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp
atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot
autoceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar
precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
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Darba daudzuma uzmērīšana
Attīrītai atsevišķai autoceļa, ielas joslai jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu
kopgarums kilometros – pārg. km (vienā darba gājienā attīrītās joslas platums nedrīkst būt
šaurāks par 2,5 m).

2. Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega ar vidējo platumu 7,5 m,
ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 20 g/m2

Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšanu no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu
paredzēta, lai atbrīvotu autoceļu no sniega un novērstu apledojuma veidošanos uz brauktuves.
Darba nosaukums


Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7,5 m, ar vienlaicīgu
mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 20 g/m2 ;

Darba apraksts
Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu ietver
brauktuves – atbilstoši paredzētajam, attīrīšanu no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls izkaisīšanu,
kā arī informācijas nosūtīšanu par izpildīto darbu.
Darba mērķis - atbrīvot brauktuvi no irdena sniega un novērst apledojuma veidošanos uz
brauktuves, lai nodrošinātu ielu, autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām, kategorijām
atbilstošus braukšanas apstākļus.
Materiāli
Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm, bet
graudu masas daļa, kas mazāka par 1 mm, nedrīkst pārsniegt 30%. Dažādu piemaisījumu
daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 2 %, ūdenī nešķīstošo daļiņu daudzums nedrīkst
pārsniegt 1,0 %, mitrums piegādes brīdī – ne vairāk par 1,5 %. Veiktai apstrāde pret salipšanu.
Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai jāizmanto NaCl vai CaCl2 šķīdumu.
Iekārtas
Kravas automašīna vai cita tehnika, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisītāju.
Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu.
Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām.
Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.
Darba izpilde
Sniega tīrīšanu vienlaicīgi ar mitrās sāls kaisīšanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs,
slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.
Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās
daļas (krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa
vai autoceļa.
Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 20 g sāls uz 1 m²
– atbilstoši paredzētajam. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra
pazeminās zem -10 0C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.
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Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas vai
izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšana pakāpe ir atkarīga no laika apstākļiem.
Ieteicamais darba veikšanas ātrums ir 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60
km/h. Sāli atļauts izkaisīt no sniega attīrītā joslā. Lai samazinātu sāls aizpūšanu ārpus
brauktuves, kaisīšanas platumam ir jābūt šaurākam par brauktuves platumu.
Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa
aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa, ielas
uzturēšanas klases, kategorijas prasībām
Kvalitātes novērtējums
Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi
no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei. Attīrītajam un
nokaisītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt šaurāks par 7 m. Autoceļu
brauktuvei jāatbilst attiecīgās uzturēšanas klases prasībām.
Šaubu gadījumā veic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā līdz
atdurei un, turot to vizuāli vertikāli, nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz
tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi
sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m.
Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot autoceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar
precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic
pasākumi prasību nodrošināšanai.
Darba daudzuma uzmērīšana
Jāuzmēra attīrītā un nokaisītā ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu
perpendikulāri ceļa asij metros – m.
Attīrītai un nokaisītai atsevišķai autoceļa brauktuvei jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas
darba gājienu kopgarums kilometros – pārg. km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas
platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m).

3. Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 20 g/m2;
Slīdamības samazināšanu ar mitro sāli paredz, lai novērstu apledojuma veidošanos uz
brauktuves vai nokausētu ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu autoceļu
ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.
Darba nosaukums
Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 20 g/m2. Slīdamības
samazināšana ar mitro sāli ietver brauktuves kaisīšanu ar mitro sāli, kā arī informācijas
nosūtīšanu par izpildīto darbu.
Materiāli
Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm, bet
graudu masas daļa, kas mazāka par 1 mm, nedrīkst pārsniegt 30%. Dažādu piemaisījumu
daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 2 %, ūdenī nešķīstošo daļiņu daudzums nedrīkst
pārsniegt 1,0 %, mitrums piegādes brīdī – ne vairāk par 1,5 %. Jābūt veiktai apstrādei pret
salipšanu. Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai jāizmanto NaCl vai CaCl2 šķīdumu.
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Iekārtas
Mitrās sāls kaisīšanas kravas automašīnas, kas aprīkotas ar kaisītāju.
Kaisītājam jābūt ar atsevišķu(ām) tvertni(ēm) sāls šķīdumam un jānodrošina sāls
samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla
vienmērīga izkaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga
izkaisīšanas platuma maiņa. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija
jāiesniedz pasūtītājam.
Darba izpilde
Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto ledus veidošanās apsteidzošai kaisīšanai, brauktuves
atbrīvošanai no sniega un apledojuma.
Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 20 g sāls uz 1 m2
braucamās daļas – atbilstoši paredzētajam. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas
virsmas temperatūra pazeminās zem -10 0C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.
Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdumu kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai
izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem.
Ieteicamais braukšanas ātrums kaisīšanas brīdī ir 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst
pārsniegt 60 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega
vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.
Lai samazinātu materiāla aizpūšanu ārpus brauktuves, kaisīšanas platumam ir jābūt
šaurākam par brauktuves platumu. Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,
riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa, ielas
uzturēšanas klases, kategorijas prasībām
Kvalitātes novērtējums
Sālij jābūt vienmērīgi izkaisītai. Autoceļa vai ielas brauktuvei jāatbilst attiecīgai
uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.
Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas, autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā
jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
Darba daudzuma uzmērīšana
Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros – km.
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3.pielikums
Nolikumam „Saulkrastu novada ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā”, Iepirkuma
identifikācijas Nr. SKS 2017/06

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Posma/daļas nosaukums____________________________________________________
(iesniedz par katru posmu/daļu atsevišķi)

sastādīšanas vieta

datums

1. Informācija par pretendentu*
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

2. Finanšu rekvizīti*
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Pretendenta finanšu piedāvājums:

Kopējā cena ir darbu veikšanu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi
saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli
(PVN).
Mūsu piedāvājums iepirkumam „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2017/06 , par tīrīšanas posmu/daļu ir:
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Uzturēšanas darbi

Plānotais darba
apjoms km

1. Ielu, autoceļa brauktuves attīrīšana no
sniega (euro/pārg.km bez PVN)

Cena par
vienību bez
PVN

Kopējā cena,
EUR bez
PVN

850

2. Ielas vai autoceļa brauktuves
attīrīšana no irdena sniega platumā līdz
7,5 m, ar vienlaicīgu mitrās sāls
kaisīšanu, izkaisot 20 g/m2
(euro/ km bez PVN)
3. Slīdamības samazināšana ar mitro
sāli, izkaisot 20 g/m (euro/ km bez PVN).

350

825
KOPĀ:
PVN:
KOPSUMMA:
Mēs apliecinām, ka:





Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma
Instrukcijās pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
Pēc pasūtītāja rīkojuma saņemšanas darba izpildītājs ar savu tehniku ne vēlāk kā 6
stundas laikā uzsāk ielu un autoceļu attīrīšanu no sniega un kaisīšanu.
Sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu
atvēršanas dienas, t.i., līdz 201__.gada ___. ______________ ieskaitot.

Paraksta Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
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4.pielikums
Nolikumam “Saulkrastu novada ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā”, iepirkuma
identifikācijas Nr. SKS 2017/06,
nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
L Ī G U M S Nr.______
Saulkrastos,

2017.gada __._____________

SIA „Saulkrastu komunālserviss", juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas
rajons, LV - 2160, Latvija, Vienotais reģistrācijas numurs LV 40103027944, kuras vārdā saskaņā
ar Statūtiem rīkojas tās Valdes loceklis Uldis Stunda, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas
puses, un
___________________ (Izpildītāja nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr.__________,
juridiskā adrese: ______________, LV-_____, kuras vārdā saskaņā ar _______________
(dokumenta nosaukums), rīkojas _________________ (Izpildītāja pārstāvja amats, vārds,
uzvārds), turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „ Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas
periodā iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2017/06, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem un
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, savstarpēji
vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas (1.pielikums)
prasībām un Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums) veikt
Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus ziemas periodā, turpmāk
tekstā – Darbi, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un Iepirkuma nolikuma Tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām.
1.2. Plānotais veicamo Darbu apjoms norādīts Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā.
1.3. Izpildītājs Darbu veikšanai izmanto savus materiālus, darba rīkus un darbaspēku.
2. Līguma cena
2.1. Līgumcena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi pilnā apjomā, ko Pasūtītājs samaksā
Izpildītājam, ir Iepirkuma Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītā summa bez
pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – Līguma cena. Papildus Līguma cenai
Pasūtītājs maksā arī pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par faktiski paveikto
darbu.
2.3. Izpildītāja Piedāvājumā noteiktās Darbu izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes
laikā.
3. Darbu izpildes noteikumi
3.1. Izpildītājam pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi jāveic pēc Pasūtītāja
pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saņemšanas, kurā norādīts precizēts veicamo darbu
apjoms.
3.2. Darbi ir jāveic Līgumā noteiktajā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un
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3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo
aktu noteikumus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus.
Darbu izpildes laiks – no 2017. gada 1. decembra līdz 2018.gada 30. novembrim.
Ja Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā
pieredzējis un kvalificēts Darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad tam ir tiesības,
vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas,
saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu
darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu
pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja
norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, ja šis aizliegums
nav radies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.
Izpildītājs atzīst, ka veicamie Darbi, to apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt, nepārkāpjot
normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem.
Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai
pilnībā veiktu Darbus Līgumā noteiktajā apjomā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē
tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā
noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības,
sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kā arī ir atbildīgs par satiksmes
organizēšanas pasākumiem un to saskaņošanu Darbu veikšanas laikā.
4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1.

Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. nodrošināt Izpildītājam pieeju Darbu veikšanas zonai;
4.1.2. nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam
uzraudzīšanai;
4.1.3. pirms Darbu izpildes iesniegt Izpildītājam precizētu veicamo Darbu apjomu;
4.1.4. pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.1.5. samaksāt par kvalitatīvi faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma
noteikumiem;

4.2.

Pasūtītājam ir tiesības:
4.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības,
kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.2.2. citas tiesības, kas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
4.2.3. pārtraukt šo līgumu, iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
5. Izpildītāja pienākumi un tiesības

5.1.

Izpildītājs apņemas:
5.1.1. veikt Darbu sagatavošanu;
5.1.2. segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;
5.1.3. veikt Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
5.1.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes
drošības noteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar
Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu
pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
5.1.5. nodrošināt tīrību Darbu veikšanas teritorijā un Izpildītāja darbības zonā, ja Darbu
veikšanas teritorija tiek piegružota Izpildītāja darbības rezultātā;
5.1.6. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visām konstatētajām neprecizitātēm
vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās,
defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus;
5.1.7. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos
nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
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5.1.8. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var
būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus
nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
5.1.9. veikt Darbus kvalitatīvi un Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;
5.1.10. pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Darbu veikšanas
zonu (aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, u.c.).
5.2.

Izpildītājam ir tiesības:
5.2.1. saņemt samaksu par kvalitatīvi faktiski veiktajiem Darbiem.
6. Riska pāreja

6.1. Izpildītājs uzņemas cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma
bojāšanas vai iznīcināšanas risku, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs
uzņemas arī Darbu izpildes zonas, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai
iznīcināšanas risku. Minētie riski pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju pēc Darbu
pieņemšanas.
7. Garantijas
7.1. Izpildītājs garantē, ka veiktie Darbi atbilst Pasūtītāja norādītajām prasībām un tie ir
izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem
defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ un
kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie
Darbi ir veikti kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Iepirkuma nolikumā, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajām prasībām.
7.2. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai
citas nepilnības, ja tās saistītas ar Darbu nekvalitatīvu izpildi.
8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
8.1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 2 (divu)
darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā apskate ir sekmīga,
tiek veikta Darbu pieņemšana – nodošana, par ko tiek sastādīts paveikto darbu
pieņemšanas – nodošanas akts. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts tiek sastādīts katra
mēneša beigās katrai Limbažu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldei atsevišķi.
Pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats Izpildītāja rēķina sastādīšanai.
8.2. 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 Darbu pieņemšana. Atkārtota Darbu pieņemšana –
nodošana tiek veikta, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu.
8.3. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par veikto
Darbu un Darbos izmantoto materiālu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas.
9. Norēķinu kārtība
9.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu par Darbiem pēc Darbu pabeigšanas, pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu, pārskaitot samaksu
uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu. Izpildītājs pēc Darbu veikšanas un Līdzēju
Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas izraksta rēķinu par paveiktajiem
Darbiem.
9.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu par Darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
Izpildītāja rēķina saņemšanas.
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10. Izmaiņas Līgumā
10.1. Grozījumi Līgumā, kas nav būtiski līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta
izpratnē, jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem. Rakstiski noformēti un Līdzēju
parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, 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, ja nepieciešams – ja pastāv objektīvi apstākļi, jāpagarina Izpildītāja
saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem un
jāveic ar Līguma izmaiņām.
11. Līgumsods
11.1. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts
Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai
nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
11.2. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā, apmērā vai
termiņos, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā par katru
nokavēto dienu no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu)
apmērā no maksājuma summas.
11.3. Ja Izpildītājs neveic Darbu izpildi kvalitatīvi vai Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu par katru konstatēto pārkāpumu 300,00 EUR (trīs
simti eiro un 0 centi) apmērā.
11.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi, ir tiesības ieturēt no
tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
11.5. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas
saskaņā ar Līguma 11.4. punktu, vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par
līgumsodu. Līgumsods Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā
noteikto rēķinu.
11.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes
12. Līguma izbeigšana
12.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji
vienojoties.
12.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītajam rakstveida paziņojumu par saistību neizpildīšanu, var
izbeigt visu Līgumu vai tā daļu:
12.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav
izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Pasūtītāja vai
normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;
12.2.2. ja tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja
likvidācijas process.
12.3. Pasūtītājs, ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam, var izbeigt visu Līgumu vai tā daļu, ja
tiek veiktas izmaiņas likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” un Pasūtītājs nesaņem valsts
dotāciju.
12.4. Šajā nodaļā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu
atlīdzību vai līgumsodu, ja Izpildītājs ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā.
12.5. Izpildītājs Līguma izbeigšanas gadījumā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma
12.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu
saskaņā ar Līguma 11.2.punkta noteikumiem.
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12.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par
faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā
tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
12.7. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktā datumā pārtrauc
Darbus, veic visus pasākumus, lai Darbu veikšanas zona un iesāktie Darbi tiktu atstāti
nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Darbu veikšanas
zonu, ja tā piegružota Izpildītāja darbības rezultātā, nodod Pasūtītājam uz Darbiem
attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji, ja tādi
ir, atstātu Darbu veikšanas zonu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir
vienojušies.
12.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit)
kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas saistības,
Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir
apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu.
Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad
Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par
zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
13.

Nodokļi un nodevas

13.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Izpildītāja
pienākums.

14. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība
Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
14.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.1.

15. Līguma spēkā esamība
15.1.
15.2.

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
Līgums ir spēkā 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 izbeidz vienpusēji.

16. Pārējie noteikumi
16.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem
un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otrs Līdzējs to atzīst) vai
ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots
personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
16.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
16.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt
latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas
saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.
16.4. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir ūdensapgādes un labiekārtošanas
nodaļas vadītājs Jānis Kaprono, mobilais tālruņa Nr.28638505, e-pasts:
janis.kaprano@komunalserviss.lv
16.5. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
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16.5.1. 1.pielikums – Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz __
(__________) lapas;
16.5.2. 2.pielikums – Izpildītāja Piedāvājuma kopija uz __ (________) lapām.
16.6. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 6 (sešām)
lapām, neieskaitot tā pielikumus, no kuriem viens Līguma eksemplārs atrodas pie
Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Saulkrastu komunālserviss”
Vienotais reģ. Nr. LV 40103027944
Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti,
Rīgas rajons, LV-2160
Banka: „Meridian Trade Bank”
Konta Nr. LV48MULT1710741040010
Kods: MULTLV2X.

________________________________
Vienotais reģistrācijas Nr.___________
Juridiskā adrese: __________________
___________________, LV-_____
Bankas rekvizīti:
________________________________
Konts Nr._________________
Kods ____________________

________________________
U.Stunda

_________________________________
V.Uzvārds

2017.gada ____.________________

2017.gada ____.___________________
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