APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas sēdē
2018.gada 19.oktobra
protokols Nr.1

Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 9 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3
Iepirkums – Cenu aptauja
„Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas
Kaņepi”
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar “Publisko iepirkuma likuma” nosacījumiem Jaunpiebalgas novada dome
veic iepirkumu – cenu aptauju:
„Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi –
Lejas Kaņepi” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2).
Pretendentiem pieteikumu iesūtīt pa e-pastu iepirkumi@jaunpiebalga.lv līdz 2018.gada
29.oktobra plkst. 11:00, oriģinālu izsūtot pa pastu vai iesniegt personīgi adresē Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.
Ja pretendenta piedāvājums tiks saņemts pēc iepriekšminētā termiņa beigām, tas tiks
atgriezts pretendentam atpakaļ. Par Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu iepriekš norādītajā
adresē un termiņā, uzņemas pretendents.
Kontakta persona:
kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Jaunpiebalgas novada domes iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja Dace Bišere – Valdemiere telefons 26482506 e-pasts:
iepirkumi@jaunpiebalga.lv;
Iepirkuma kontaktpersona tehniskajos jautājumos: ceļu meistars Kristaps
Dravants , telefons 26194646; e pasts: kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv
Iesniedzamie dokumenti:
1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā – cenu aptaujā (Pielikums Nr. 1).
2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs. Dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz pretendentam, kas ir reģistrēts
Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, jo informācijas iegūšanai tiek izmantota
Elektroniskā iepirkumu sistēma (turpmāk EIS) https://www.eis.gov.lv/. Ja pretendents,
kā arī apakšuzņēmēji ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs – jāiesniedz attiecīgās
institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.
3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma
22.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas
noteikumi” Pretendentam par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā nav jāiesniedz, kas ir
reģistrēts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā, informācijas iegūšanai tiek
izmantots Būvniecības informācijas sistēmas ( turpmāk – BIS) Būvkomersantu reģistrs
– https://bis.gov.lv/bisp/
4. Pretendentam ir jābūt nesaistīto segumu autoceļu (valsts, pašvaldību, meža autoceļš)
planēšanas un profilēšanas darbu pieredzei vismaz 3 gadi līdz piedāvājumu
iesniegšanas brīdim.
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5. Pretendentam jābūt nepieciešamajai tehnikai (īpašumā vai nomā, pievienojot attiecīgus
dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības vai nomas tiesības).
6. Tehniskā - Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 3)
Prasības Tehniskajam piedāvājumam
1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.3 noteiktajai
formai, kurai pievieno:
1.1. materiālu atbilstības deklarācijas kopijas, kas apliecina atbilstību tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām;
1.2. Pretendenta sagatavotu informāciju atbilstoši 4.pielikumā noteiktajai formai par
tam pieejamo tehnisko aprīkojumu (t.sk. transporta līdzekļiem un specializētajiem
agregātiem) saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, norādot
tikai tos tehnikas veidus un vienību skaitu, kas tiks izmantoti iepirkuma līguma
izpildē (grants iekraušanai, transportēšanai, izbēršanai un iestrādei ceļa klātnē,
grāvju rakšanai un caurteku iebūvei). Klāt obligāti pievienojamas arī agregātu
tehnisko apliecību kopijas.
Prasības Finanšu piedāvājumam
1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.4 norādītajai
formai;
2. Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda cenu bez PVN 21% par iepirkuma
paredzētajiem darbiem atbilstoši izmaksu aprēķinam;
3. Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, tajā
skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi Pretendentam varētu
rasties saistībā ar iepirkuma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar
tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Cena Pretendentam jānorāda euro valūtā (EUR);
Vērtēšanas kritērijs
Zemākā cena.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kurš atbilst visām iepirkuma – cenu aptauja
izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, piešķirot tam līguma
slēgšanas tiesības.
Citi nosacījumi
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma – cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam – cenu aptaujai netiks iesniegti piedāvājumi vai
iesniegtie piedāvājumi neatbildīs šajā paziņojumā pretendentiem noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma – cenu aptaujas pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par samazinātu iepirkuma apjomu vai izbeigt
iepirkumu – cenu aptauju bez uzvarētāja noskaidrošanas, ja pretendentu piedāvājumi
pārsniedz iepirkumam – cenu aptaujai izdalīto finansējumu.
Pielikumi
Pielikums Nr.1 - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
Pielikums Nr. 2 - Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 3 - Tehniskā piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 4 - Finanšu piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 5 - Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta forma.
Pielikums Nr. 6 - Jaunpiebalgas pagasta ceļu karte
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Pielikums Nr. 1
Iepirkuma – cenu aptauja JND2018/4/CA

“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
informatīvajam paziņojumam

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ – CENU APTAUJA
“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas
Kaņepi”
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 iepirkuma – cenu aptauja nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies,
ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt informatīvajā apziņojumā
paredzēto grants seguma atjaunošanu Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas
Kaņepi, saskaņā ar mūsu iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā
citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā – cenu aptaujā;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma – cenu aptauja informatīvā paziņojuma
dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā
saprotami iepirkuma – cenu aptaujas nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma – cenu aptaujas apjomu un tehnisko
specifikāciju un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar
pakalpojuma sniegšanu;
- uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā ietvertie izslēgšanas
nosacījumi.
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts1:
_____________________________
(vārds, uzvārds), z.v.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā
gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību
apjoms).
1.
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Pielikums Nr. 2
Iepirkuma – cenu aptauja JND2018/4/CA

“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.
Iepirkuma priekšmets
1.1. dabīgās grants ar iestrādi piegāde, maksimālais frakcijas izmērs - 45 mm,
minerālmateriālu daļinu saturs, kas mazāks par 0.125 mm - < 25%.un procentuālais
daudzums, kas iziet caur 0.063 mm sietu - < 5%, kas paredzēta ceļa brauktuves
iesēdumu un seguma remontam 20 cm biezumā un tās iestrādei (profilēšana,
planēšana) - iepirkuma priekšmeta plānotais apjoms: 400 m 3 (četri simti kubikmetri).
1.2. viena caurteka 12 metri garumā; 30 cm diametrā;
1.3. grāvju rakšana, grunti izlīdzinot uz vietas - 800 m kopgarumā.
2.

Darbus paredzēts veikt Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta teritorijā iepirkuma
– cenu aptaujas informatīvajā paziņojumā norādītajā apjomā un uz norādītā ceļa. Darbi
jāveic iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju konkrētā ceļa posma remontam dabā.

3.

Pieļaujama tikai tāda grants materiāla pielietošana, kas nesatur māla gabalus/pikas,
velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
Grants materiālam jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2017” norādītajām prasībām.

4.

Piegādājamās dabīgās grants ar iestrādi materiālam ir izsniegta tehniskajā specifikācijā
norādītajam standartam atbilstības deklarācija.

5.

Dabīgās grants piegādes un iestrādes apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma
saskaņā ar finanšu iespējām un Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un
apmērā.

DARBU APJOMS atbilstoši Junpiebalgas pašvaldības ceļu sarakstam
Nr.p. k

Ceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

1. Grants seguma atjaunošana
2.
16.
Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi
2. Caurtekas izbūve
2.
16.
Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi
3. Grāvju rakšana, grunti izlīdzinot uz vietas
2.
16.
Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi

Mērvienība

Apjoms

m3

400

12/30cm

1

m

800
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Pielikums Nr. 3
Iepirkuma – cenu aptauja JND2018/4/CA
“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
Iepirkuma - cenu aptaujas identifikācijas Nr.: JND 2018/4/CA
Iepirkuma – cenu aptaujas nosaukums: “Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas

pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

Mēs piedāvājam un apliecinām, ka piedāvājums atbilst visām iepirkuma – cenu aptaujas
“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
Līguma izpildei paredzamās tehnikas vienības (iekārtas un mehānismi). Jāaizpilda tabula,

norādot visu pieprasīto informāciju.
 Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja tehnikas
vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs
un kontakttālrunis.
 Jāpievieno katras tabulā norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.
 Jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei
nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo
pretendents brīvā formā.

Nr.p.k.

Izmantojamās
tehnikas
nosaukums

Piederības forma
(īpašumā,
valdījumā,
turējumā)

Pretendentam piederošās
tehnikas apraksts
(izgatavotāju, izgatavošanas
gadu, svarīgākos tehniskos datus)

Pielikumā:
1. tabulā uzskaitīto transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību kopijas;
2. tabulā uzskaitīto transporta līdzekļu, īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu
dokumentu (piem., reģistrācijas apliecība, nomas līgums u. c.) kopijas.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 4
Iepirkuma – cenu aptauja JND2018/4/CA

“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma cenu aptaujas identifikācijas Nr.: JND 2018/4/CA
Iepirkuma nosaukums: “Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem”
1.

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums

2.

Rekvizīti

KONTAKTPERSONA

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

Mēs piedāvājam veikt grants seguma atjaunošanu Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna
Kaņepi – Lejas Kaņepi, saskaņā ar iepirkuma – cenu aptaujas nosacījumiem:
Darbu nosaukums
Dabīgās grants piegāde ar iestrādi
(profilēšanu un planēšanu) ceļa klātnē 20 cm
biezumā
Caurteka 12 metri garumā 30 cm diametrā ar
iebūvi
Grāvju rakšana, grunti izlīdzinot uz vietas

Apjoms
m3/ gab./m

1 m3 /gab./m
cena EUR
bez PVN

Summa
EUR bez
PVN

400 m3

1 gab.
800 m
PVN 21%:
KOPĀ EUR ar PVN:

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar pakalpojuma
sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā: materiāls (grants), tā iekraušanas, piegādes,
izkraušanas un iestrādes izmaksas, materiāls (caurtekas) iebūve; algas, komunikāciju
uzturēšanas izdevumi – visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši
saistītās izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas
iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos
nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību
prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās vairāk par noteikto
līgumcenu, par kuru noslēgts līgums.
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. 5
Iepirkuma – cenu aptauja JND2018/4/CA

“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
informatīvajam paziņojumam

Pretendenta sniegto pakalpojumu forma (vismaz par 3 (trim) iepriekšējiem gadiem)

NPK

Pakalpojumu
saņēmējs

Pakalpojumu
saņēmēja
kontaktpersona,
tālrunis

Sniegto
Pakalpojumu Pakalpojumu
pakalpojumu apjoms, EUR sniegšanas
veids
un bez PVN
laiks
apraksts

Pretendenta
daļa kopējā
pakalpojumu
apjomā, %

1.
2.
3.
……...

Apliecinājumam pievienotas atsauksmes uz _______ lpp.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 6
Iepirkuma – cenu aptauja JND2018/4/CA

“Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi”
informatīvajam paziņojumam
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