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I  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: CND 2016/7 

2. PASŪTĪTĀJS: Cesvaines novada dome. 

3. Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Pils 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV 4871, Latvija.  

tālrunis, 64852715, Reģ. Nr. 90000054727 

4. Iepirkuma priekšmets: Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju, CPV kods: 45233251 – 3 (seguma atjaunošanas darbi). 

5. Līguma izpildes laiks un vieta: 

5.1. Līguma izpildes laiks līdz 01.11.2016. 

6. Līguma izpildes vieta – Cesvaines novada teritorija 

7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

7.1.Piedāvājums jāiesniedz Cesvaines novada domes lietvedībā, Pils ielā 1A, Cesvaine, 

Cesvaines novads, LV 4871. 

7.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016. gada 4. martam, plkst. 16:00.  

7.3. Piedāvājumu var iesūtīt ar ierakstītu vēstuli, ar kurjera pastu vai nogādāt personiski. Pēc 

norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti un nosūtīti atpakaļ. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

9. Piedāvājuma noformējums: 

9.1. Piedāvājums jāsastāda latviešu valodā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.916 ”Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

9.2. Piedāvājums sastāv no: 

9.2.1. aizpildīta Apliecinājuma (1.pielikums). Ja pieteikuma Apliecinājumu paraksta 

pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls; 

9.2.2. finanšu piedāvājuma (2.pielikums).   

10. Piedāvājums jāiesniedz (jānosūta) aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. 

11. Pretendents var iesniegt piedāvājumu uz visām vai kādu atsevišķu iepirkuma daļu. Katrs 

pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  

12. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Uģis 

Fjodorovs, tālr. 28382616. 

 

II INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

1. Līguma priekšmets ir bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, 

Cesvaines novadā teritorijas pašvaldības objektiem saskaņā ar līgumu un tehnisko 

specifikāciju.  

2. Kvalitātes raksturojums: remontdarbu veikšana Cesvaines novada teritorijā ar aptuveno 

apjomu 500 m2, darbu apjoms pēc faktiskā var izmainīties līdz +/- 30%. 

3. Darba apraksts:    

3.1. Bojātā seguma izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā tā dziļumā, taisnās līnijās un 

vertikālām malām līdz nebojātam segumam, bet ne mazāk kā 5 cm.  

3.2. Rūpīga bedrīšu iztīrīšana mehāniski un ar saspiesta gaisa palīdzību. 

3.3. Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju, jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju 

uz pamata un vertikālajām malām. 

3.4. Bedrīšu aizpildīšanu drīkst izpildīt tikai sausā laikā, sausā pamatnē. 
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3.5. Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu, līdzīgu kā remontējamā segumā, 

jāveic tajā pašā dienā, izstrādājot visu atvesto asfaltbetona masu. 

3.6. Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes. 

3.7. Iestrādājamā asfaltbetona masas temperatūrai jāatbilst normatīvajos dokumentos noteiktajām 

prasībām. 

3.8. Pēc bedrīšu aizpildīšanas ar asfaltbetona masu, tai pašā dienā veikt salaiduma vietu apstrādi ar 

atbilstošas markas bitumena masu, atbilstoši paredzētajai tehnoloģijai, pārkaisot ar lipšanu 

samazinošiem materiāliem. 

3.9. Pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju, norādītās plaisas asfalta segumā iztīra un aizpilda ar bituma 

emulsiju un atbilstošu pildvielu, pārkaisot ar lipšanu samazinošiem materiāliem. 

 

4. Prasības izpildītam darbam: 

4.1. Aizpildīto bedrīšu un plaisu vietā seguma augstums nedrīkst būt ar iedobi, zemāks par 

esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +(-)3 mm, 

4.2. Iestrādātajam asfaltbetona kārtas biezumam ir jābūt ne mazākam par remontējamā seguma 

biezumu. 

4.3. Darbu beidzot brauktuves segumam un nomalēm ir tūlīt jābūt attīrītām no asfaltbetona 

pārpalikumiem un citiem svešķermeņiem, darbu izpildes laikā atbilstoši normatīvajiem aktiem 

jāizvieto nepieciešamās ceļa un brīdinājuma zīmes, 

4.4. Izpildīto darbu garantijas termiņš 12 mēneši. 

 

5. Cenu piedāvājuma veids: EUR (eiro) par 1m2, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

6. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2016.gada 1.novembris. 

 

III  PRETENDENTA IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA  

1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti: 

a. Aizpildītu šā nolikuma pielikumu Nr.1 Apliecinājums;  

b. Aizpildītu šā nolikuma pielikumu Nr.2. Finanšu piedāvājums; 

 

IV PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM  IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS  

2. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs - zemākā cena. 

3. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības - jānodrošina asfalta bedrīšu remonts atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai  un saskaņotam darba grafikam. 

4. Izpildīto darbu apmaksa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas, rēķina iesniegšanas pasūtītājam.  
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AIZPILDA PRETENDENTS 

1.pielikums 

 

Pretendenta rekvizīti:  

Uzņēmuma nosaukums:   

Reģ.Nr.                   PVN maksātāja Nr._______________ 

Jurid.adrese: 

Faktiskā adrese:    

Tālruņa (faksa) numuri: / ____________________/  

Pretendenta vēstule Pasūtītājam 

 

Apliecinājums 

Ar šo apliecinām, ka: 

1) visas mūsu piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

Vēlamies piedalīties iepirkumā “Asfalta bedrīšu remonts pašvaldības ielām un ceļiem” 

CND 2016/7 un esam gatavi veikt tehniskajā specifikācijā minētos darbus atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām un nolikumā 

izvirzītajām prasībām; 

2) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “Asfalta bedrīšu remonts pašvaldības ielām un 

ceļiem CND 2016/7” nolikumu. 

3) mēs piekrītam, ka Pasūtītājam atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir tiesības pārbaudīt 

nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos 

avotos; 

4) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu 

iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā. 

 

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena nav atzīstama par komercnoslēpumu. 

 

Pretendenta pilnvarotā persona: 

  

     

/vārds, uzvārds/  /amats/  /paraksts/ 

 

 2016. gada ____. ____________ 
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2.pielikums 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Asfalta bedrīšu remonts pašvaldības ielām un ceļiem”  

identifikācijas Nr. CND 2016/7 

2016. gada ______________ 

      

Godātā komisija, mēs, piedāvājumā parakstījušies, apstiprinām, ka saskaņā ar pievienoto 

specifikāciju (asfalta bedrīšu remonta apraksts atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai), 

piedāvājam veikt iepirkuma „ Asfalta bedrīšu remonts pašvaldības ielām un ceļiem” CND 2016/7” 

izpildi, nodrošinot 1 m2 bedrīšu remonta darbu cenu: 

_______________________________________________________EUR, bez PVN 

( cena cipariem un ar vārdiem); 

 

PVN 21%   ____________________________________________________ EUR 

(cena cipariem un ar vārdiem); 

 

PAVISAM KOPĀ _____________________________________________ EUR; 

(piedāvājuma cena ar cipariem un vārdiem). 

     

1. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 

2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma 

rezultātu paziņošanas un tas netiks mainīts visu piedāvājuma spēkā esamības laiku. 

 

3. Mēs piekrītam visiem iepirkuma tehniskajā specifikācijā minētajiem garantijas noteikumiem, 

kā arī esam gatavi sniegt papildus informāciju saistībā ar šo iepirkumu, ja tāda tiks pieprasīta. 

 

4. Mēs piekrītam, ka pasūtītājam ir tiesības veikt darbības, kas saistītas ar Publisko iepirkuma 

likumā ietverto prasību izpildi un šajā iepirkumā sniegtās informācijas patiesīguma 

noskaidrošanu. 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

 

Reģistrēts: _________________________________________________________ 

 

ar Nr. ____________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________________________ 

 

Juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

 

Pasta adrese: _____________________________________________________ 
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Kontaktpersona:___________________________________________________ 

          (vārds, uzvārds, amats) 

 

Telefons:______________________     E-pasts: _______________________ 

 

Banka: __________________________________________________________ 

 

Bankas kods: __________________________________________________________ 

 

Konta Nr: __________________________________________________________ 

 

Piedāvājumam pievienoti: 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu.  

 

Paraksts ___________________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds ______________________________________________________ 

 

Ieņemamais amats ___________________________________________________ 

   z.v. 

 


