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I  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: CND 2016/1 

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: Topogrāfisko plānu izstrāde 

CPV kods:  71250000-5 

5. Līguma izpildes laiks un vieta: 

5.1. Līguma izpildes laiks līdz 01.04.2016. 

5.2. Līguma izpildes vieta – Saskaņā ar tehnisko spcifikāciju 

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

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

Cesvaines novads, LV 4871. 

6.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 22.janvārim, plkst 12:00.  

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

norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti un nosūtīti atpakaļ. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

8. Piedāvājuma noformējums: 

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

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

8.2.Piedāvājums sastāv no: 

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

pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls; 

8.2.2. finanšu piedāvājuma, kas sastāv no cenu priekšlikuma, kurā norāda katra objekta 

izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa aizpildot šīs instrukcijas veidlapu (2.pielikums);   

8.2.3. Informācija par sertificētiem speciālistiem, kas līguma noslēgšanas gadījumā 

darbosies līguma izpildē.  Saraksts sagatavojams saskaņā ar nolikuma pievienoto formu 

(3.pielikums). 

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

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

pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  

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

Fjodorovs, tālr. 28382616. 

  

http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/4066/clasif/main/
http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/4066/clasif/main/
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II INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

12. Topogrāfisko plānu izstrādes objektu saraksts norādīts šīs instrukcijas 2.pielikumā. 

13. Kvalitātes raksturojums. 

Izpildīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk., LR 01.12.2005. Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likumam, Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1019 

„Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 02.05.2000. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā””, LR Civillikumam (28.01.1937), Ģeotelpiskās informācijas likumu, Ministru 

kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”, atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem 

Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”,  

14. Cenu piedāvājuma veids: EUR (eiro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

15. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2016.gada 1.aprīlis. 

 

III  PRETENDENTA IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA  

16. Pretendenta iesniedzamie dokumenti: 

16.1. Aizpildītu šā nolikuma pielikumu Nr.1 Apliecinājums;  

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

16.3. Aizpildītu šā nolikuma pielikuma Nr.3 Sertificētu speciālistu saraksts; 

 

IV PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM  IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS  

17. Piedāvājumu vērtēšana: 

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs - zemākā cena katrā iepirkuma daļā. 

18. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 

18.1.  Pretendentam ir (lietošanā/īpašumā) Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums, kas atbilst 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

18.2. Pretendentam ir jānodrošina  objektu topogrāfiskā uzmērīšana pēc saskaņota grafika līdz 

pilnīgai līguma izpildei un topogrāfisko plānu izstrāde atbilstoši MK 14.10.2014. 

noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.  

18.3. Pretendentam jāiesniedz topogrāfiskie plāni digitālā (.dwg; .dgn) un papīra formātā, 

salocītus 2 (divos) eksemplāros.  

19. Izpildīto darbu iesniegšana pasūtītājam – līguma termiņā, Cesvaines novada domē, Pils ielā 

1A, Cesvainē, iesniedzot kopā ar nodošanas pieņemšanas aktu. 

20. 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; 

2) vēlamies piedalīties iepirkumā  “Topogrāfisko plānu izstrāde” CND2016/1 ; 

3) un esam gatavi veikt topogrāfisko uzmērīšanu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām un nolikumā 

izvirzītajām prasībām; 

4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “Topogrāfisko plānu izstrāde” CND 2016/1 

nolikumu un pilnībā atbilstam visām ietvertajām prasībām attiecībā uz pretendentu; 

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

nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos 

avotos; 

6) 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 

 

Finanšu piedāvājums 

 

1. daļa Grants ceļu topogrāfiskie plāni 

 

Ceļa 

numurs 

Ceļa 

nosaukums  

Ceļa 

posma 

garums 

 

Zemes 

piederības 

statuss 

Kadastra numurs 

 

Plāna izstrādes 

izmaksas bez PVN 

30 
Jokums -

Daukstes 
  2,56 km 

Cesvaine 

novada dome 

7027-007-0070                

7027-006-0198 

 

4 
Valdesmuiža-

Jokums 
1,00 km 

Cesvaine 

novada dome 
7027-006-0199 

 

32 
Vīboti-

Valdesmuiža 
0,55km 

Cesvaine 

novada dome 
7027-006-0200 

 

26 Šeri -Kripi 0,40 km 
Cesvaine 

novada dome 
7027-002-0112 

 

51 
Kalnakrogs -

Lejas Putniņi  
0.6 km 

Cesvaine 

novada dome 
7027-004-0098 

 

104 Lāgi-Egle 1,00 km 
Cesvaine 

novada dome 
7027-004-0099 

 

3 
Tirzbanurti -

Kārkli 
1.25 km 

0-0,36 km 

servitūts        

0,36-1,25 km 

Cesvaine 

novada dome 

Servitūts 

7027-002-0113 

 

43 Dzeņi -Spieķi 3,00 km 
Cesvaine 

novada dome 

7027 -013-0094                         

7027-013-0077 

 

31 

Vairogi -

Kočkares 

(tilts-

dzelzbetona 

plātnes) 

2.8 km 
Cesvaine 

novada dome 

7027-006-0202                          

7027-009-0144 

 

Kopā 1.daļa: 
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2.daļa Cesvaines pilsētas ielas 

 

Ielas 

nosakums  

Kadastra 

numurs  
Īpašnieks   

Ielas 

garums 

Plāna izstrādes izmaksas bez 

PVN 

Pils iela  
7007-

002-0027 

Cesvaines 

novada dome 
1.3 km 

 

 

 

 

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

 

Pretendenta pilnvarotā persona: 

  

     

/vārds, uzvārds/  /amats/  /paraksts/ 

 

 2016.gada ____. ____________ 
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3.pielikums 

 

 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

 

Cesvaines novada domes iepirkumā „Topogrāfiskā plānu izstrāde” paredzēto darbu izpilde 

tiks nodrošināta ar šādiem speciālistiem: 

 

Specialitāte Nr.

p.k 

Speciālista vārds, 

uzvārds 

Sertifikāts 

(sertifikāta 

izdevējs, numurs, 

derīguma 

termiņš)* 

Persona 

(uzņēmums), kuru 

pārstāv** 

Līgumattiecību 

pamats*** 

Topogrāfiskā 

uzmērīšana, 

topogrāfisko 

plānu izstrāde 

1. 

2. 

3. 

 

………. 

………. 

………. 

  

 

 

 

* Pievienot norādītās kvalifikācijas dokumentu. 

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir pretendenta resurss, vai apakšuzņēmēja resurss, vai 

persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata 

konkrētā līguma izpildē. 

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai (uzņēmumam), kuru pārstāv – 

uz darba līguma, vai uzņēmuma līguma, vai citādi (norādīt, kāds). 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotā persona: 

  

     

/vārds, uzvārds/  /amats/  /paraksts/ 

 

 2016.gada ____. ____________ 

 


