APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas sēdē
2018.gada 21.maijā
protokols Nr.1
Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 9 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3
Cenu aptauja
“Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas
iela 27 un Gaujas iela 27A”
JND2018/1/CA
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar “Publisko iepirkuma likuma” nosacījumiem Jaunpiebalgas novada dome veic cenu
aptauju: “Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas
iela 27 un Gaujas iela 27A”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2).
Pretendentiem pieteikumu iesūtīt pa e-pastu dace.bisere@jaunpiebalga.lv līdz 2018.gada
25.maijam plkst. 11:00, oriģinālu izsūtot pa pastu vai iesniegt personīgi adresē Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Kontaktpersona: izpilddirektore Dace
Bišere – Valdemiere, T: 26451416, kontaktpersona tehniskajos jautājumos: novada domes
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, telefons 29135219, e-pasts: laimis.savejs@jaunpiebalga.lv
Prasības pretendentiem:
1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR.
2. Piedāvājuma cenās jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, pretendenta peļņa un pārējās izmaksas,
atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā (Pielikums Nr. 1).
2. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par
Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē
ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām (attiecās tikai uz ārvalstu
komersantiem).
3. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu (ja
attiecināms).
4. Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 3)
5. Tehniskā piedāvājuma forma (Pielikums Nr.4)
Vērtēšanas kritērijs:
Zemākā cena

Pielikums Nr. 1
Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS CENU APTAUJĀ
Adresāts:
Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 900000310033, juridiskā adreses Gaujas iela
4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pretendents______________________________________________________________
(nosaukums)

Reģistrācijas Nr.___________________________________________________________
Juridiskā adrese____________________________________________________________
Uzņēmuma bankas rekvizīti_________________________________________________________
tā__________________________________________________________________________
(direktora, vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Iepazinušies ar cenu aptaujas nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbus uz
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, saskaņā ar mūsu iesniegto
Tehnisko un Finanšu piedāvājumu par cenu <cena skaitļiem un vārdiem>, EUR, bez PVN. Cena kopā
ar PVN <cena skaitļiem un vārdiem>, EUR

Ar šo mēs apliecinām, ka:
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
- mūsu piedāvājums ir spēka 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas
datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēka esamības termiņa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem cenu aptaujas dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un
papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami cenu aptaujas nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar darbu apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi un uzstādīšanu,
kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām
paraksts1:
(vārds, uzvārds)
____________z.
v.
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Pielikums Nr. 2
Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Izpildes vieta: Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalga pagasts,
Jaunpiebalgas novads
Tehniskais apraksts
Izpildītājam jāveic sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,
atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un izstrādātai remontdarbu shēmai (skat
pielikumus). Visiem materiāliem un iekārtām, kas jānodrošina uzņēmējam un jāizmanto darbos,
jābūt jauniem, nelietotiem un tādiem, kā norādīts pasūtītāja prasībās un ražotāja dokumentācijā
noteiktām prasībās. Visiem materiāliem ir jāsaglabā savas attiecīgās īpašības visos paredzamajos
lietošanas un pārbaudes apstākļos.
Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, Izpildītājam
ir jānosaka tās precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu
attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.). Uzņēmējam jāveic būvdarbi, pārbaudes un
nodošana ekspluatācijā tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu kanalizācijas sistēmu darbību, kā arī, lai
kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas pārtraukumi patērētājiem būtu pēc iespējas mazāki.
Kanalizācijas pašteces cauruļvadiem – izbūvējami no monolītsienu polipropilēna (PP) sadzīves
kanalizācijas caurulēm ar monolītām ribām, kuras atbilst standartiem LVS EN 13476-3 vai EN
14758 un ir ar paaugstinātu triecienizturību zemās gaisa temperatūrās (-10˚C), ar palielinātu
caurules iekšējās virsmas sieniņu biezumu, ieguldes klase SN 8, DN200;
1.1.

Māju kanalizācijas atzari izbūvējami no PVC caurulēm, kas atbilst LVS EN 1401 vai PP caurulēm,
kas atbilst standartam LVS EN 13476, OD 160mm vai 110 mm un ar minimālo kritumu,
maksimāli iespējamā vai pievienošanai un ekspluatācijai optimālā dziļumā .
Tīklu garumi, diametri, spiedienu klases, iebūves dziļumi utt. ir doti aptuveni, precīzi šos lielumus
Uzņēmējs precizēs būvprojektā.
Skatakas:
Betona aku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN
206-1 prasībām, betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā
noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās
lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akās kāpšļi nav jāizbūvē.
Braucamās daļās aku vāku nestspēja min 40 tonnas. Ielu krustojumos un pārkrituma akas paredzēt
no betona grodiem. Betona aku augšējā daļa jāizbūvē no konusa grodiem. Plastmasas skatakām
jābūt rūpnieciski ražotām un ar tekni. Dziļumā < 2m drīkst paredzēt plastmasas akas ar DN ne
mazāk kā DN 550 un akas lūkas diametru ≥ 500 mm un dziļumā no 2m līdz 3m drīkst paredzēt
plastmasas akas ar ne mazāk kā DN 800 mm un akas lūkas diametru ≥ 600mm. Aku vākiem
jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Betona aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi, ar
pašfiksējošu mehānismu. Aku vāku pamatnei asfaltētās ielās ir jābūt „peldoša” tipa. „Peldošā” tipa
vāku augstuma regulēšanai izmantot plastmasas vadīklas (PE caurule – iekšējais diametrs 700mm,
ārējais diametrs 800mm). Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai , H=10cm pie
akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas
uzkopšanas laikā. Plastmasas akām vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu. Cauruļvada un
akas sienas šķērsojumam jābūt ūdens necaurlaidīgam. Jaunizbūvētajām akām jābūt hermētiskām.
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Hermetizējošai vielai jānodrošina efektīva barjera pret akas infiltrāciju. Uzņēmējam jāiesniedz
pasūtītājam apstiprināšanai izvēlētās hermetizējošās vielas apraksts, kas pierāda, ka izvēlētā
hermetizējošā viela ir pārbaudīta un sekmīgi pielietota līdzīgām vajadzībām. Hermetizējošā viela
jālieto saskaņā ar ražotājfirmas rekomendācijām.
Visiem materiāliem un iekārtām, kas tiek piegādāti būvdarbiem, ir jābūt ar sekojošiem
pavaddokumentiem:
 ekspluatācijas īpašību deklarācija vai atbilstības deklarācijai vai tehniskai pase atbilstoši
katram materiālam kā to nosaka normatīvie akti;
 dokumenti, kas apliecina materiālu piemērotību attiecīgai videi – sadzīves kanalizācijai.
Visiem pavaddokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Atsevišķos gadījumos, kas ir jāprecizē ar
pasūtītāju, ir pieļaujama dokumentācija angļu, krievu vai vācu valodā. Uz visām darbu gaitā
izmantojamām caurulēm, veidgabaliem un cauruļu piederumiem jābūt skaidri salasāmiem
marķējumiem, kuros norādīts attiecīgais standarts, kur nepieciešams, ražotājfirmas nosaukums vai
logo, izgatavošanas datums, nominālais izmērs un caurules iebūves klase. Visām caurulēm, kas
iekļauti darbu apjomā, jābūt oficiāli sertificētām saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja
inspicēšanas institūcijas attiecīgiem normatīviem.
Materiāliem un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti un tiem ir jānodrošina visaugstākā
darbu kvalitāte atbilstoši labākajai izpildāmo darbu praksei. Celtniecības un montāžas darbiem un
materiāliem jāatbilst piemērojamiem harmonizētajiem LVS EN standartiem, jomās, kur tādi ir
pieņemti, kā arī visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem LVS standartiem. Gadījumos, kur nav
noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai Latvijas standarti, izmantojami attiecīgi starptautiski
standarti vai nacionālo valstu standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs vai arī valsts līmenī
attiecīgā nozarē pieņemtas specifikācijas. Šī Tehniskā specifikācija ir sagatavota atbilstoši
iepriekšminēto standartu, kā arī normatīvo aktu prasībām.
Visiem šī Līguma ietvaros paredzētajiem darbiem un materiāliem jāatbilst tehniskās
specifikācijas prasībām un standartu prasībām, kas norādītas šajā dokumentā. Saskaņā ar šo
tehnisko specifikāciju nav pieļaujama nekāda diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas
izgatavotas ES dalībvalstīs, ja vien tiek nodrošinātas līdzvērtīgas kvantificējamās īpašības,
līdzvērtīga vai augstāka kvalitāte un atbilstība paredzētajam mērķim. Uzņēmējs var piedāvāt
iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt
līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem, un Izpildītājam ir jāsniedz
izsmeļoša informācija pirms materiālu pasūtīšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu
nosacījumiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas
atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā ekvivalentus.
Uzņēmējam iekārtu izvietojums un būvlaukuma iekārtojums jāplāno tā, lai katrā laikā
būvlaukumā būtu iespējama operatīvā transporta iekļūšana. Izpildītājam, veicot darbus, jānodrošina,
lai netiktu bloķēti pievedceļi operatīvā transporta iekļūšanai trešo personu īpašumos.
Uzņēmējs atbild par to, lai esošajās konstrukcijās (t.i. ēkās, būvēs vai citās) uzstādīto jauno
iekārtu/materiālu izmēri būtu precizēti pirms iekārtu un materiālu pasūtīšanas. Uzņēmējs uzņemas
atbildību veikt visas nepieciešamās montāžas izmēru izmaiņas uz vietas, ja tas būs nepieciešams.
Izpildītājam pašam ir jāiegūst pilnīga informācija par iespējamām diametru un citu noteicošo
izmēru atšķirībām katrā objektā, it īpaši pasūtot iekārtas vairumā. Par pasūtītām iekārtām un
materiāliem, kuru izmēri nebūs atbilstoši, atbild uzņēmējs.
Griežoties pie pasūtītāja ar materiālu vai iekārtu aizvietošanas lūgumu, šim lūgumam ir
jāpievieno visi nepieciešamie apraksti, shēmas, aprēķini un informatīvie materiāli, kas pierāda, ka
materiāli vai iekārtas, kurus iesaka aizvietošanai, ir ekvivalenti ar tiem, kuri ir paredzēti Līgumā.
Aizvietojot materiālus vai iekārtas, to iekļaušana darbos nedrīkst pasliktināt darbu kvalitāti un
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atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī saderību ar citiem esošiem vai iebūvējamiem
materiāliem vai iekārtām. Pasūtītāja apstiprinājums šādai aizvietošanai neatbrīvo uzņēmēju no
pilnas atbildības par darbu vai to daļas atbilstību prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs izteikt noraidījumu
materiālu un iekārtu aizvietošanai.
Pēc darbu pabeigšanas uzņēmējam jāveic darbu pārbaudes, tai skaitā cauruļvada video pārbaude
ar cauruļvada slīpuma reģistrāciju. Par veikto pārbaudi uzņēmējam jāsagatavo atskaite un kopā ar
video materiāliem – divi oriģināli CD formātā jāiesniedz pasūtītājam.
Nedrīkst būt novērojama infiltrācija kanalizācijas cauruļvadā un akās.
Izstrādāto ielu braucamās daļas grunti ir pieļaujams pielietot tranšejas aizbēršanā, ja izrakto
grunti, saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” prasībām, pieļaujams izmantot ielu pamatnēs.
Aizberot tranšeju ar izrakto grunti, no tās atdalāmi akmeņi, kas lielāki par 100mm diametrā.
Tranšejas ielas robežās jāaizber tūlīt pēc cauruļvadu ieguldīšanas. Ja neaizbērtu tranšeju atstāj pa
nakti, tā jānožogo, jāapzīmē un jāizgaismo atbilstoši būvnormatīvu prasībām.
Tranšeju aizbēršanā obligāti ievērot grunts sablīvēšanu, atbilstoši grunts sastāvam un darba
veikšanas tehnoloģijai.
Zālāja atjaunošana veicama uz jauna melnzemes pabēruma 10cm biezumā, apzaļumošanai
pielietojamo zālāju saskaņot ar Jaunpiebalgas novada pašvaldības Komunālo nodaļu.
Gājēju ietves atjaunošanas materiāli un izbūve jāsaskaņo ar Jaunpiebalgas novada domes
Komunālo nodaļu.
Ja jānoņem apstādījumi, koki, krūmi, tos atjaunojot, darbu izpilde jāsaskaņo atsevišķi ar
Jaunpiebalgas novada pašvaldības Komunālo nodaļu.
Darbu izpildes uzmērījumi jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Visi dokumenti, kur tas ir iespējams, jāiesniedz arī digitālā formātā.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs:
1.2.1. Finanšu piedāvājums (3. pielikums), kurā uzrādīta objekta izmaksu kopsumma
(līgumcena bez PVN), garantijas termiņš un būvniecības darbu termiņš.
1.2.2. Pretendentam jāsagatavo Lokālā tāme, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas
atbilstoši LBN 501-06
Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvdarbu
veikšanai un objekta pilnīgai nodošanai.
Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
Darbu vadītājs ir atbildīgs par darbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā.
Darbu vadītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī par darbu izpildes
laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
Darbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju.
Darbu vadītājs atbild par darba vietas aprīkošanu darbu izpildes laikā. Izpildot darbus,
jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides
aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. Darbi jāveic tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir
pēc iespējas minimāla. Darbu vadītājs ir atbildīgs par materiālu ieguvi un transportēšanu, kā
arī izpildes laikā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam
neievērojot normatīvo aktu, materiālu vai šo specifikāciju prasības.
Garantijas laiks – ne mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši no darbu nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
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1.10. Ar tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto remontdarbu shēmu var iepazīties Jaunpiebalgas

novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.
1.11. Līguma termiņš : Darbi jāpabeidz līdz 2018.gada 30.jūnijam.

Darbu apjomi:
Cenu aptaujas – “Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A””
Materiālu kopsavilkums
ŪKT sadaļa - Sadzīves kanalizācija K1
Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais
Nr.p.k.
Mērvienība
raksturojums
Sadzīves kanalizācija K1
Pašteces kanalizācijas caurule PVC SN8 ø110 ar
1
uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Wavin vai
m
ekvivalents
2
Smilts cauruļvada pamatnei (blietēta) k>1,0 m/dnn
m3
Pašteces kanalizācijas caurule PVC SN8 ø160 ar
3
uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, WAVIN vai
m
ekvivalents
4
Smilts cauruļvada apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn
m3
Pašteces kanalizācijas caurule PVC SN8 ø200 ar
5
uzmavu un blīvgredzenu, piemēram,WAVIN vai
m
ekvivalents
Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta)
6
m3
k>1,0 m/dnn
Kanalizācijas pievada komplekts KP-1, kanalizācijas
caurules PP, OD160 klases SN8 dziļumā 1,5 līdz 2,0
m būvniecība, vidējais attālums Lvid=6,0 m, ieskaitot
tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu,
blietēšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu,
7
kpl.
seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un
caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu,
aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās
pārbaudes.
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9

10
11
12
13
14

PP gala noslēgs OD160mm
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000
(2,0 -2,50m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem,
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu
pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem,
hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t zaļā zona
Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100
Šķembas akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0
m/dnn
Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100
Sadzīves kanalizācijas aka ø400/315 ar 40,0 t vāku
(2,0-2,5 m dziļumā) bruģakmens segumā,vai zaļā zona
Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0
m/dnn

Skaits

13,0
4,7
59,9
21,6
19,6
7,0

9,0

gb.

9,0

kpl.

1

m3

0,2

m3

0,3

m3

0,5

kpl.

4

m3

0,5
6

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona kanalizācijas akas
DN1000 ar ievadcaurules diametru ø200 mm,
montāža
Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø160
caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža
Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø200
caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža
temonosēduzmava 150/160 PVC
Pāreja no ķeta DN 100 uz PVC 110
Pievienojums 110 Wavin (PVC+gumija) ''In situ''
Pievienojums 160 Wavin (PVC+gumija) ''In situ''
Šķērsojumi:
Šķērsojumi ar esošiem kabeļiem
Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm
kabeļu šķērsojuma vietās
Šķērsojumi ar projektētiem kabeļiem
Aizbetonējami cauruļvadu gali
Betons B25 W10 F100
Esošas akas demontāža aizberot ar pievestu smilti
Grunts aku aizbēršanai
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma
apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.
Asfalta seguma atjaunošana
Atjaunojamais šķembu maisījums 10 cm biezumā,
frakcija 0-32mm
Atjaunojamais šķembu maisījums 20 cm biezumā,
frakcija 0-56mm
Atjaunojamais asfalta segums AC11 surf 6 cm
biezumā
Smilts slānis (salizturīga, drenējoša; h>40cm) k>1
m/dnn

38

Zāliena atjaunošana

39
40

Melnzemes, h=15 cm
Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m²

kpl.

1

gb.

11

gb.

2

gb.
gb.
gb.
gb.

2
2
2
1

m

3,0

m3
m3

3
2
1,1
1
10,0

m3

0,0

Apjomus precizēt
būvobjektā uz vietas
m3

0,0

m3

0,0

m3

0,0

m3

0,0

Apjomus precizēt
būvobjektā uz vietas
m3
kg

0,0
0,0

Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī
neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to
saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai
tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo
aktu nosacījumiem.
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4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto
iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto segumu atjaunošanas slāņus un apjomus saskaņot ar pasūtītāju.
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Pielikums Nr. 3
Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
1. IESNIEDZA
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt objektu „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”, saskaņā ar cenu aptaujas nosacījumiem,
par summu:
Darbu nosaukums

1

Darbu veidi un apjomi saskaņā ar darbu
apjomu sarakstu, kas dots sadaļā
„Tehniskā specifikācija”, kā tas norādīts
nolikuma 2. pielikumā
2

Summa, EUR
bez PVN

3

ŪKT sadaļa - Sadzīves
kanalizācija K1

Pozīcija no 1-29

Labiekārtošanas darbi –
atjaunojamie segumi K1
tīklu zonā

Pozīcija no 30 - 40

Pavisam kopā bez PVN
PVN 21%
Pavisam kopā
3.2 Mēs apliecinām, ka:
 nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds,
amats
Paraksts
Datums
P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.
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Pielikums Nr. 4
Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

Mēs piedāvājam un apliecinām, ka piedāvājums atbilst visām Cenu aptaujai „Sadzīves
kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un
Gaujas iela 27A” Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo, ievērojot Tehniskās specifikācijas noteiktās prasības
(2.pielikums).
2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto remonta darbu garantijas termiņu
gados/mēnešos no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Piedāvātam
būvdarbu garantijas termiņām jābūt ne īsākam par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.
3. Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj informācija par remonta darbu organizācijas kārtību.
(Informācija par remontdarbu organizācijas kārtību sniedzama brīvā formātā).
4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds,
amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 5
Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 1/JND2018/1/CA
par sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbiem uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela
27 un Gaujas iela 27A
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,

2018.gada ___. ____

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000031033, Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-4125, tās priekšsēdētāja Laimja
Šāvēja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes Nolikumu (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses, un
______________
reģistrācijas
Nr._______________,
___________________________________________, tās valdes locekļa ____________ personā,
kurš rīkojas saskaņā ar ________________ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses.
Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes rīkoto cenu aptauju „Sadzīves kanalizācijas
tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”,
rezultātiem, savstarpēji vienojas un noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sadzīves kanalizācijas
tīklu uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas nov. (turpmāk arī – Objekts) remontdarbus (turpmāk arī – Darbi).
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, tai
skaitā, vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un darbu izpildi,
un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam izmaksu tāmi. Izpildītājs apzinās, ka visā
Līguma darbības laikā viņam ir saistoši, un viņam nav tiesību atkāpties vai mainīt cenu aptaujā
iesniegtos piedāvājuma nosacījumus (Pielikums Nr.1).
1.3. Par papildus remontdarbiem (darbiem, kas nebija paredzēti cenu aptaujā un līgumā) ir
uzskatāmi tikai tādi darbi, kad Izpildītājs var pierādīt, ka pat, veicot visus nepieciešamos
apsekojumus ar visām zināmajām metodēm, šos darbus nebija iespējams paredzēt, vai arī
Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas veikt darbus kādi nebija paredzēti darbu apjomos.
2.

Līguma summa un samaksas kārtība

2.1. Līgumcena ir ________ EUR (_______ euro, __ centi) bez PVN. Līgumcenu Pasūtītājs
samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda
Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Samaksa par Darbu izpildi Izpildītājam tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina
saņemšanas.
2.3. Līguma summa ietver visu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.
3. Līguma termiņi, grozīšana, izbeigšana
11

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai
izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.jūnijam.
3.2. Izpildītājs Darbus izpilda un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Pasūtītājam līdz
2018.gada 30.jūnijam.
3.3. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot (tajā skaitā nosūtot
uz Līguma rekvizītos norādīto e-pastu, parakstot ar drošo elektronisko parakstu) Izpildītājam
10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
3.4.1. Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai neizpilda Līguma
3.1.apakšpunktā norādītajā termiņā;
3.4.2. Izpildītājs nepilda Līguma 4.nodaļā noteiktās prasības un par to ir rakstiski brīdināts;
3.4.3. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.
4.

Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītāja pienākums ir uzsākt Darbus 2018.gada 30.maijā un pabeigt Līguma
3.1.apakšpunktā norādītajā termiņā.
4.2. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto
dokumentu prasības, kā arī Darbu izpildē izmantot materiālus tikai un vienīgi atbilstoši to
ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem.
4.3. Veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu,
materiāliem un citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
4.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības
noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās
vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību
par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
4.5. Darbus veikt tā, lai netiktu traucēts Pasūtītāja darba process, nepieciešamības gadījumā darbus
saskaņojot ar Pasūtītāja vadību.
4.6. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām
materiālajām vērtībām (tehniku, materiāliem utt.).
4.7. Nodrošināt tīrību Objektā un visā Izpildītāja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem
vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes
rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Nodrošināt objektu
ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu
uz speciāli ierīkotām vietām.
4.8. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami
cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
4.9. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu par Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu
izpildi, ko apliecina Pušu abpusēji parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts.
4.10. Izpildītājam ir pienākums izsniegt Izpildītāja rīcībā esošo dokumentāciju, ko tas ir
sagatavojis līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma.
5. Pasūtītāja pienākumi
5.1. Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama
Izpildītājam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma
noslēgšanas.
5.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
5.3. Nodrošināt Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu pieņemšanu. Pasūtītājs apņemas pieņemt no
Izpildītāja veiktos darbus, apstiprinot darbu pieņemšanas- nodošanas aktu vai rakstiski paziņot
Izpildītājam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt atbilstoši Līguma noteikumiem samaksu par Izpildītāja kvalitatīvi
veiktiem Darbiem.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.4 vai
4.5apakšpunktā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai.
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6.

Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Darbs tiek nodots ar nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta
Izpildītājs un Pasūtītājs.
6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas
jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.
6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sagatavo divpusēju aktu, kurā
norādītas Pasūtītāja konstatētās nepilnības vai citas neprecizitātes, vai pārkāpumi, ko
nepieciešams pārstrādāt, kā arī nepilnību, neprecizitāšu vai pārkāpumu izpildes termiņi.
7.

Pušu atbildība

7.1. Par darba izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus
0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs
atrēķināt no samaksas par darbu.
7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, tas maksā
Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no laikā nepārskaitītās Līguma summas par
katru nokavēto dienu.
7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7.4. Izpildītāja izpildīto Darbu un materiālu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc
Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
7.5. Garantijas termiņā Pasūtītāja konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas
novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanu Izpildītājs
veic Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā, kurš nedrīkst būt mazāks kā piecas dienas no
paziņojuma saņemšanas brīža.
7.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos
noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai
personai. Visus izdevumus, kuri Pasūtītājam radušiem novēršot šajā punktā minētos trūkumus
sedz Izpildītājs, pēc pirmā rakstveida pieprasījuma.
7.7. Izpildītājs apņemas papildus līguma 7.1.papakšunktā noteiktajiem nokavējuma procentiem
samaksāt Pasūtītājam vienreizēju soda naudu 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi)
apmērā, ja līguma izpilde netiks uzsākta 25 (divdesmit piecu) dienu laikā pēc tā abpusējas
parakstīšanas vai tiks kavēta ilgāk par 25 (divdesmit piecu) dienām, kā arī gadījumā, ja
Izpildītājs pārkāpj Līguma 4.10.punktu.
8. Garantijas nosacījumi
8.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
8.2. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no darbu pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas.
8.3. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem
spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek
noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt
veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu
un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze izdevumus pilnībā apmaksā Izpildītājs.
8.4. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas
darbības rezultātā.
8.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā
termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izdevumu, kuri
radušies Pasūtītājam, izpildot šo līguma punktu, apmaksu pilnībā veic Izpildītājs.
8.6. Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas
Pasūtītājam.
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9.

9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses
nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
10. Noslēguma noteikumi
10.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska
vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī vienošanās kļūst par neatņemamu
Līguma sastāvdaļu.
10.2. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas
varas dēļ, Izpildītājs nodod darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē un saņem samaksu par
visu līdz tam paveiktā darba daļu.
10.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm ar 2 (diviem) pielikumiem divos
identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. No Līguma
noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.4. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līguma saistīto jautājumu risināšanā: Laimis Šāvējs, tālrunis
29135219; e-pasts laimis.savejs@jaunpiebalga.lv
10.5. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistīto jautājumu risināšanā: ____________ Tālrunis
____________, e-pasts _________________.
11. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa
1.pielikums – Finanšu piedāvājums.
2.pielikums – Tehniskais piedāvājums – darbu tāmes.
11. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
Jaunpiebalgas novada dome
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000031033
Juridiskā adrese; Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV -4125
Banka: A/S SWEDBANK
Konts: LV38HABA0551031891672
Bankas kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
_____________________________
(Laimis Šāvējs)

____________________________
(______________)
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