
APSTIPRINU 
Viesītes  novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas  priekšsēdētāja 

 

______________S. Puzāne 

2017.gada 15. novembrī 

 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma 

 

Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2018. gadā 
ID Nr. VNP 2017/N – 45 

 

INSTRUKCIJA  

 

1. Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītāja nosaukums Viesītes novada pašvaldība 

Juridiskā adrese Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 

Reģistrācijas numurs 90000045353 

Tālrunis, fakss Tālr./fakss 65245920, mob.26450477 

Kontaktpersonas  Iepirkumu komisijas sekretāre Silvija Eglīte, 65245920, 

26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv ;  

 Atbildīgais par ceļiem Zigmunds Avens, 29471214, 

zigmunds.avens@viesite.lv  

Darba laiks P,O, T, C no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1700;  

Piektdienās no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1430 
 

2. Iepirkuma metode 

2.1.Iepirkums tiek organizēts atbilstīgi Viesītes novada domes 2017.gada 23.februārī 

apstiprinātajiem noteikumiem Nr.5/2017 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko 

iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” ( lēmums Nr.1, protokols Nr.3). 
 

 

3.  Iepirkuma priekšmets 

4. Viesītes pilsētas tranzīta Meža ielas 1,602 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā 

autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) maršrutā no 30,441 km līdz 32,011 km 

(1,570 km) un paralēlās brauktuves no 31,374 km līdz 31,406 km (0,032 km), ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšana 2018. gadā atbilstoši instrukcijas 3.pielikumam „Specifikācija”. 
 

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš  – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018.gada 

31.decembrim. 
 

6. Finansējuma avots 

6.1. Viesītes novada pašvaldība un LR Satiksmes ministrija.   

6.2. Plānotais finansējuma sadalījums 2018. gadā. 
 

Nr.p.k. Darbu nosaukums 

Plānotās 

izmaksas 

(ar PVN 

21 %) 

EUR 

tai skaitā 

no pašvaldības budžeta no SM līdzfinansējuma 

1. 

Ielu, tiltu, satiksmes 

pārvadu, caurteku, gājēju 

celiņu un veloceliņu 

uzturēšana ziemā 

4385.32 925.00 3460.32 

mailto:silvija.eglite@viesite.lv
mailto:zigmunds.avens@viesite.lv
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2. 

Tiltu, satiksmes pārvadu, 

caurteku un gājēju tuneļu 

uzturēšana 

0,000     

3. Satiksmes organizēšana 439.32 439.32   

4. Segumu uzturēšana 1776.00 1776.00   

5. Ielu kopšana 320.00 320.00   

  Kopā: 6920.64 3460.32 3460.32 

 
 

6. Prasības pretendentam 

6.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā; 

6.2. Pretendents ir reģistrēts  Būvkomersantu reģistrā un tam ir uz līguma pamata nodarbināts 

normatīvo aktu kārtībā sertificēts ēku būvdarbu vadītājs; 

6.3. Pretendentam nav pretendentam pārtraukta saimnieciskā darbība, pretendents nav atzīts 

par maksātnespējīgu, nenotiek pretendenta likvidācija. 

6.4.Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

6.4.1. Pretendents iepriekšējo trīs gadu 

laikā izpildījis vismaz vienu 

iepirkuma priekšmetam atbilstošu 

līgumu- veicis tranzītielas, kuras 

garums nav mazāks par 1 km, 

ikdienas uzturēšanas darbus.  

Izpildīto līgumu saraksts - 2. pielikums 

un viena Pasūtītāja pozitīva atsauksme.   

Atsauksmē jābūt norādei vai līgums tika 

izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi. 

6.4.2. Pretendents var nodrošināt atbilstoši LR 

normatīvajiem aktiem sertificētu ceļu 

būvdarbu vadītāju  

Pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā 

(1.pielikums)  norāda piedāvātā būvdarbu 

vadītāja vārdu, uzvārdu un sertifikāta Nr. 

Komisija informāciju pārbauda vietnē 

www.bis.gov.lv  

6.4.3. Pretendents var nodrošināt 

atbilstošu un pietiekošu tehnikas un 

tehnoloģisko iekārtu daudzumu 

pakalpojuma sniegšanai. 

Pretendenta apliecinājums brīvā formā. 

6.4.4. Pretendenta tehnikas un materiālu 

novietnei jāatrodas tādā attālumā no 

Viesītes, lai spētu operatīvi nodrošināt Meža 

tranzīta ielas, kas ir reģionālā autoceļa 

maršrutā, uzturēšanas darbus atbilstoši B 

uzturēšanas klases prasībām. 

Pretendenta apliecinājums brīvā formā, 

norādot tehnikas novietnes vietu (adresi). 

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1.Pretendentam jāiesniedz: 

7.1.1. pieteikums (1.pielikums); 

7.1.2. veikto darbu saraksts (2. pielikums); 

7.1.3. apliecinājumi par instrukcijas 6.4.3. un 6.4.4. punktu prasībām; 

7.1.4. finanšu piedāvājums (4.pielikums). 

7.2.Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi. 
 

8. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

8.1.Piedāvājums iesniedzams ieskenētā veidā uz e-pastu silvija.eglite@viesite.lv līdz 

23.11.2017. plkst. 13:00 (pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai atsūtīt pa 

pastu līdz iepriekšminētajam termiņam). 

http://www.bis.gov.lv/
mailto:silvija.eglite@viesite.lv
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8.2.Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 

beigām.  

 

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

9.1.Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai. 
 

10. Vērtēšanas kritēriji 

10.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.  

10.2. Ja diviem pretendentiem  cena un atbilstība instrukcijas prasībām ir vienādas, tad 

līguma slēgšanai tiks izraudzīts pretendents izlozes kārtībā. 

10.3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šīs instrukcijas prasībām, pretendenta 

piedāvājums var tikt noraidīts. 

10.4.  Pasūtītājs iepirkumu var pārtraukt, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, 

piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas u.c.) 

10.5. Līgums netiks slēgts ar pretendentu, kuram ir pārtraukta saimnieciskā darbība. 

Informāciju pasūtītājs pārbauda https://www6.vid.gov.lv/?aspxerrorpath=/VID_PDB.  

 

11. Iepirkuma līgums,  apmaksas kārtība. 

11.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu.  

11.2. Līgums tiks slēgts pēc Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” līguma 

parauga pēc saskaņošanas ar iepriekšminēto uzņēmumu. 

 

Pielikumā: 

1. Pieteikuma veidlapa. 

2. Veikto darbu saraksts 

3. Tehniskā specifikācija.  

4. Finanšu piedāvājums. 

 

 

 
  

https://www6.vid.gov.lv/?aspxerrorpath=/VID_PDB
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1.pielikums 

DALĪBAS PIETEIKUMS IEPIRKUMAM 

iepirkumam 

Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2018.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 45 
 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums 

juridiskai personai  

 

Reģistrācijas numurs un datums 

Komercreģistrā juridiskai 

personai  

 

Reģistrācijas numurs un datums 

Komercreģistrā 

 

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Interneta vietne:  

 

Finanšu rekvizīti 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo apliecinām: 

1. savu dalību iepirkumā  „Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2018. gadā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2017/N -45 

2. ka esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu 

piedāvājumu). 

4. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus tā 

nosacījumus. 

5. ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

6. ka piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā 

norādīto e-pasta adresi iepirkuma un līguma darbības laikā.  

7. Darbus vadīs ceļu būvdarbu vadītājs ____________________, sertifikāts Nr. _________ . 
 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

  z.v. 
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2.pielikums 

VEIKTO DARBU SARAKSTS 

iepirkumam 

Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2018.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 45 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

veikto darbu īss 

raksturojums, t.sk 

ceļa posma 

garums km 

Darbu 

vērtība 

bez PVN 

(EUR) 

Vieta 

Pašu 

spēkiem 

veiktais 

darbu 

apjoms  

(% no 

darbu 

vērtības 

bez PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

Darbu 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

gads un mēnesis 

1.        

2.        

3.        

 

 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 
 

 

3.pielikums 

SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam 

Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2018.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 45 
 

Ielas nosaukums Valsts autoceļa nosaukums Ielas kopgarums (km) 

Meža iela P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža 

(Nereta) 

1,602 km 

 

Darbu izpildi uz ielas jāveic saskaņā ar: 

1. LR 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

2. LR MK 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 

uz ceļiem”. 

3. VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī apstiprinātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2017” (pieejamas 

https://lvceli.lv/uncategorized/autocelu-specifikacijas)  

 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

 

https://lvceli.lv/uncategorized/autocelu-specifikacijas
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4.pielikums 

 

 

 
__________________________________________  

(pretendenta nosaukums) 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam 

Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2018.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 45 
 

Darbu nosaukums Cena, EUR bez 

PVN 

PVN 21% EUR Cena kopā 

ar PVN 

EUR 

Meža tranzīta ielas uzturēšana 

Viesītē 2018.gadā 

   

 

Pielikumā :  

1. Tāme; 

2. Kalendārais laika grafiks.  
 

 

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

 

 

 

 

 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


