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INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
 

Paziņojuma publicēšanas datums: 

 

2 8 / 1 0 / 2 0 1 5 

1. IEPIRKUMS 

1.1. Līguma veids:  

Būvdarbi  

Piegāde  

Pakalpojumi x 

 

1.2. Iepirkuma nosaukums:  

 PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATJAUNOJAMO AUTOCEĻU 

TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA UN TOPOGRĀFISKO PLĀNU 

IZGATAVOŠANA  

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND- 2015/16 

1.4. Iepirkuma līguma priekšmets:  

Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un 

topogrāfisko plānu izgatavošana. 

2. LĪGUMA SLĒDZĒJS 

Organizācijas nosaukums, reģistrācijas 

numurs: 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000059438  

Kontaktpersona  

Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 

Alfrēds Magone 

Adrese: 

Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

Tālruņa numurs: 

26405900 

Pasta indekss: 

LV 3466 

Darba laiks: 

Plkst. 8.00-13.00: 14.00- 16.00 

Tālruņa numurs: 

63498261, 63484561 

Elektroniskā pasta adrese: 

 dome@pavilosta.lv 

Faksa numurs: 

63484567 

Faksa numurs: 

63484567 

3. PAPILDU INFORMĀCIJA 

3.1. Papildu informāciju var saņemt: 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

Iepirkuma dokumentus var saņemt, atsūtot pieprasījumu uz e- pastu: 

dace.zalkalne@pavilosta.lv, telefons: 63484561 

3.2. Pieteikumu iesniegšanas datums līdz 10.11.2015. plkst. 10:00,  

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta,  Pāvilostas novads, LV-

3466. 

3.3. Paziņojumu sagatavoja: 

Iepirkumu speciāliste Dace Zaļkalne 

 
(amats, vārds, uzvārds) 

 

 

mailto:dome@pavilosta.lv
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APSTIPRINĀTS 

Pāvilostas novada domes iepirkumu  

komisijas sēdē 28.10.2015. 

 

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.
2
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

NOLIKUMS 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATJAUNOJAMO AUTOCEĻU 

TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA UN TOPOGRĀFISKO PLĀNU 

IZGATAVOŠANA  

 

I.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1.Iepirkuma priekšmets: „Pāvilostas novada atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā 

uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”. CPV kods 71355000-1 

1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs:  PND 2015/16 

1.3.Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums:  Pāvilostas novada pašvaldība 

Juridiskā adrese:  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs:  90000059438 

Banka: 

Kods: 

Konta numurs: 

A/S „SWEDBANKA”   

Bankas kods: HABALV22   

Konta Nr.: LV32HABA 000140203037066 

Tālruņa numurs : 63484561 

Faksa numurs: 63484567 

E-pasta adrese:  dome@pavilosta.lv 

Darba laiks:  Pirmdien- ceturtdien: 8:00 – 13:00 un 14:00 - 16:00, 

Piektdienās: 8:00-13.00 un 13.30- 16:60 

Iepirkuma 

kontaktpersona:  

Par iepirkuma dokumentāciju Dace Zaļkalne, 

e-pasts: dace.zalkalne@pavilosta.lv, tālr.63484561 

Par iepirkuma priekšmetu Alfrēds Magone, tālr.26405900 

 

1.4. Iepirkuma procedūra notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu 

likumu.  

1.5.Līguma izpildes vieta, laiks un darbu apjomi: 

1.5.1.Paredzamie līguma darbi, darbu apjomi un darbu specifikācija ir noteikti 

pielikumā Nr. 1 – Tehniskā specifikācija;  

1.5.2.Paredzamais līguma izpildes termiņš: 

1.5.2.1. Darba materiāls- 25 (divdesmit piecas) dienas; 

1.5.2.2. Gala variants (Topogrāfiskie plāni ar orģināliem saskaņojumiem, darbu 

atskaite, darbs elektroniskā formā (dwg. un dgn. plāna fails))- 35 dienu laikā no 

līguma noslēgšanas dienas. 
1.6.Līguma apmaksas nosacījumi - Pasūtītājs veic pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā 100% (simts procenti) apmērā pēc abu līgumslēdzēju pušu pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no izpildītāja.  

1.7.Līgumcenas noteikšanas nosacījumi. 

mailto:dace.zalkalne@pavilosta.lv
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Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visas ar līguma 

savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi saistītās izmaksas, visus iespējamos 

sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta 

līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām. 

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

1.8.1. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

1.8.2. Piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši iepirkuma nolikumam, iesniedzami 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-

3466, līdz 2015.gada 10.novembrim, plkst.10:00. 

1.8.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā 

izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas 

gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma 

iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā 

pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām 

atsaukt vai mainīt piedāvājumu); 

1.8.4. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus 

(nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu 

iesniegšanas vietai līdz 1.8.2. punktā noteiktajam termiņam. 

1.8.5. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņem pēc 1.8.2.punktā noteiktā 

iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un pēc pieprasījuma tiek neatvērti atdoti vai 

nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

1.8.6. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ 

Pretendentiem, izņemot šā nolikuma 1.8.5. apakšpunktā minētajā gadījumā. 

1.8.7. Piedāvājumu atvēršana notiek iepirkumu komisijas sēdē Pāvilostas novada 

pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novadā, tūlīt pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9. Nolikuma saņemšana: 

1.9.1.Pretendenti ar šā iepirkuma nolikumu, turpmāk - Nolikums, un visiem tajā 

ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē 

www.pavilosta.lv sadaļā Iepirkumi,  kā arī Pāvilostas novada  pašvaldībā, darba laikā 

P.0.T.C. 8.00-13.00: 14.00-17.00; Pk.8.00-16.30. 

1.9.2.Papildu informācijas sniegšana: 

Papildu informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz jautājumiem tiek sniegtas trīs 

dienu laikā.  

Jebkura papildu informācija, kas tiek sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiek publicēta 

Pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma (www.pavilosta.lv sadaļā Pašvaldība > 

Iepirkumi.). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai 

informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 

Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras 

dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma 

dokumentiem iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to e-pastā 

dace.zalkalne@pavilosta.lv pa pastu, vai arī personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā.  

Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājas lapā internetā, iepirkumu komisija 

jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot informatīvu vēstuli 

uz attiecīgā piegādātāja norādīto e-pastu. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:dace.zalkalne@pavilosta.lv
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Pašvaldības ceļu apsekošana- Ja piegādātājs vēlas apsekot autoceļus, jāsazinās ar 

pasūtītāja kontaktpersonu A.Magoni un jāvienojas par pusēm pieņemamu laiku 

objekta apskatei. 

1.9.3. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

Piedāvājumam jābūt spēkā t.i. saistošam iesniedzējam ne mazāk kā 60 (sešdesmit) 

dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, skaitot no nolikuma 1.8.2. punktā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents piedāvājumam var 

noteikt ilgāku derīguma termiņu. 

1.9.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.9.3. 

punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, 

nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tad pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstiski paziņo pasūtītājam. 

 

II TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

2.1. Paredzamie līguma darbi, darbu apjomi un darbu specifikācija  ir noteikti 

Nolikuma pielikumā Nr.1- Tehniskā specifikācija. 

III PRASĪBAS PRETENDENTAM 

3.1.Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība, kura ir 

iesniegusi piedāvājumu un kurai ir tiesības sniegt iepirkuma priekšmetā norādītos 

pakalpojumus atbilstoši iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, saskaņā ar 

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

3.2. Pretendents (kā arī Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs) ir reģistrēts 

Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt komercdarbību; 

3.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad gadījumā, ja attiecībā uz šo Pretendentu 

(personu apvienību), saskaņā ar Nolikumu, tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma 

līgumu (turpmāk – Līgums), tad Personu apvienībai pirms Līguma noslēgšanas ir 

jāreģistrējas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs kā 

Personālsabiedrībai. 

3.4.Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.
2
 panta piektās daļas 

noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā;   

3.5. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā 

laika posmā, ja tas savu darbību ir uzsācis vēlāk, ir jābūt pieredzei iepirkuma 

priekšmetam līdzīga pēc satura un apjoma pakalpojumu veikšanā - vismaz 3 

objektiem.  

3.6. Pretendents ir tehniski spējīgs un tam ir atbilstoši kvalificēts personāls, kas var 

veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. 

3.7. Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam piedāvājumā 

jāuzrāda visi darbu izpildei paredzētie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 

20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. Pretendents ir 

atbildīgs par līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas 

lieluma, atbilstoši PIL 20. un 8.
2 

panta piektajā daļā noteiktajām prasībām un 

skaidrojumiem. 
 

IV PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

4.1.  Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai: 

4.1.1. Iepirkumam jāiesniedz normatīvo aktu  un nolikuma prasībām atbilstoši 

piedāvājumi. 
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4.1.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 

(viena) pretendenta apliecināta kopija, kurā jāiekļauj pretendentu atlases dokumenti 

un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 4.2.punktā 

noteikto. 

4.1.3. Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo vienā aizlīmēta un aizzīmogotā aploksnē, 

kas adresēta: 

Pāvilostas novada domes Iepirkumu komisijai  

Iepirkumam „ Pāvilostas novada atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un 

topogrāfisko plānu izgatavošana” PND 2015/16.  

Pretendents: ________(nosaukums; reģistrācijas Nr., kontaktpersona; 

kontaktinformācija) ar norādi: 

„Neatvērt līdz 2015.gada 10. novembra plkst.10:00”. 

4.1.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai 

nebūtu brīvi nomaināmas lapas), visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecinot ar vienu apliecinājumu (parakstu) un apzīmogotai ar 

pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Uz oriģināla titullapas jābūt norādei 

‘’Oriģināls’’ un uz kopijas titullapas norādei ‘’Kopija’’ 

4.1.5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz rakstveidā latviešu valodā. 

4.1.6. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus 

paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu 

kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. 

4.1.7. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām eiro. Dokumenti aizpildāmi 

saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām. 

4.1.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem 

nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem. 

4.1.9. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 

visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt 

vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

4.1.10. Ja tiek konstatēta pretendentu piedāvājumu dokumentu vai tajā iekļautās 

informācijas nesakritība, par pareizo tiek uzskatīti tie dokumenti vai informācija, kas 

iekļauta pretendentu piedāvājuma oriģinālsējumā. 

4.1.11. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem. 

4.2. Iesniedzamie  dokumenti : 

4.2.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā (pielikums Nr.2) 

4.2.2. Kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta kopija par Pretendenta  

reģistrāciju komercdarbību  reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja Pretendents nav reģistrēts 

Latvijā). 

4.2.3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3) 

4.2.4. Tehniskais piedāvājums (sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai- 

pielikums Nr.1 ). 

4.2.5. Atbildīgā speciālista kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts. 

4.2.6. Saraksts ar sekmīgi īstenotiem līdzvērtīgiem līgumiem.  

 

V  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU 

ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā 

sēdē. 
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5.2. Ja kādā no vērtējumiem iepirkuma komisijas locekļiem balsis atšķiras un 

sadalās līdzīgi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss. 

5.3. Pirms finanšu piedāvājuma (pielikums Nr. 3) vērtēšanas, iepirkuma komisijas 

locekļi pārliecinās, ka finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. 

5.4. Ja pretendenta finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, 

iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kur tika labotas 

pieļautās kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

5.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto 

līgumcenu. 

5.6. Komisija izvēlas uzvarētāju tikai no piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām 

Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.  

 

VI IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS 

6.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei,  kā arī lūgt, lai 

pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, 

kas iesniegti komisijai. 

6.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 

pretendentu. 

6.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē. 

6.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu, ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai 5(piecu) 

darbadienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt līgumu nav to noslēdzis. 

6.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja 

tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā 

arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

6.6.  Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka 

termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

6.7.  Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, 

komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti 

piedāvājumā. 

6.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var 

lūgt pretendentam, iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas 

aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, 

kas pamato cenas pazeminājumu. 

6.9. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības 

izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu 

nākamajā izvērtēšanas posmā. 

6.10. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

6.11. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti 

par iepirkuma rezultātiem.  

  

VII PIELIKUMI 

7. Nolikumam ir šādi pielikumi un tie ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa: 

7.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums); 

7.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (2. pielikums); 

7.3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums); 

7.4. Līguma projekts ( 4.pielikums). 
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Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iepirkumam „Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā 

uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana” 

identifikācijas Nr. PNP 2015/16 

   DARBA UZDEVUMA MĒRĶIS 

 

Sagatavot topogrāfisko plānu nepieciešamās Pāvilostas novada ceļu atjaunošanas 

būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanai.  

 

DARBA SATURS 

1. Uzmērījums jāveic šādiem objektiem: 
1.1.Ķuķu ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 

64860090353, 64860090354, 64860090279, kura kopgarums ir 2.395 km; 

1.2.Rīvas ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 

64860100057, 64860040189, 64860070336, 64860060069, 64860050094, 

kura kopgarums ir 10.2 km; 

1.3.Kapsētu ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 

64860040188, kura kopgarums ir 1.0 km; 

1.4.Vernāti – Baltiņi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra 

numuru 6496 001 0133, kura kopgarums ir 1.89 km; 

1.5.Jūrnieki – Kuplie – Saldenieki – Zeltiņi (Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads) ar kadastra numuru 64960010169, posmā no 1.43-2.43 km, kura 

kopgarums ir 1.0 km; 

1.6.Aizkraukļi – Zemturi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra 

numuru 6496 004 0346, posmā no 0.03 – 3.57 km, kura kopgarums ir 3.54 

km; 

1.7.Ventspils ceļš – Silmači (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar 

kadastra numuriem 64960060032 un 64960050081, kura kopgarums ir 4.86 

km.  

Kopējais uzmērāmo ceļu garums- 24,885 km. 

2. Topogrāfiskajam plānam jāatbilst 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 

tās centrālās datubāzes noteikumi”.  

3. Uzmērījumu jāizpilda atbilstoši 2015. gada 30.jūnija Ministru kabineta 

Nr.344 noteikumiem “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā LBN 005-15”. 

Darbam jābūt saskaņotam atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Mērogs M 1:500. 

 

UZMĒRĀMĀS PLATĪBAS, IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

 

1. Uzmērāmā josla - 10 no ceļa ass uz katru pusi. Pieslēgumu un nobrauktuvju 

uzmērāmās platības 15x15m, attiecībā pret nobrauktuves asi. Valsts un pašvaldību 

ceļu pieslēgumi jāuzmēra 20 m garumā uz katru pusi.  

2. Topogrāfiskajā plānā jāatspoguļo esošo situāciju un reljefu. Šķērsprofilus jāuzmēra 

ik pa 20 m, pieturvietās, krustojumos un paplašinājumos palielinot punktu skaitu 

atbilstoši ceļa platumam. 
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3. Jāuzmēra zemes īpašumu vai lietojumu robežas (robežkupicas), plānos uzrādīt 

zemes kadastra numurus. 

4. Jāuzrāda pazemes un virszemes komunikācijas. Kabeļiem jānorāda to marku un 

īpašnieku. Gaisa sakaru un elektropārvades līnijām jānorāda vadu skaitu un apakšējā 

vada gabarītu virs ceļa ass, kā arī pie tuvākajiem balstiem (arī pieslēdzošajiem ceļiem 

un nobrauktuvēm uz pieslēdzošā ceļa ass). Gaisvadu komunikāciju pārejām jāuzmēra 

ceļu šķērsojošais laidums un pa vienam laidumam uz katru pusi. Komunikāciju 

novietojumu jāsaskaņo ar to īpašniekiem. Kanalizācijas būvēm jānorāda to materiālu, 

diametrus un tekņu atzīmes aku vietās. Ja uzmērāmajās platībās ir meliorācijas 

sistēmas, tās ir jāataino plānos, saskaņā ar meliorācijas sistēmu nospraudumu 

plāniem. Meliorāciju sistēmu nospraudumu plānus jāpievieno topogrāfisko darbu 

atskaites dokumentācijai. 

5. Atsevišķi augošajiem kokiem jānorāda to suga, skaits un diametrs 1,3 m augstumā 

virs zemes. 

6. Jāierīko pagaidu reperus trases galos un vidus posmā.  

7. Jāuzmēra aprīkojuma elementus, ceļa zīmēm jānorāda to numurus atbilstoši LVS 

“Ceļa zīmes”.  

8.Uzmērīšanas tīkla atbalsta punkti jānostiprina, varbūtējai uzmērījuma 

papildināšanai. Punktu nostiprināšanas shēmu jāpievieno topogrāfisko darbu atskaitei. 

9. Šķērsojošām upītēm un grāvjiem jāuzmēra ūdens līmeni, plānā norādot 

uzmērīšanas vietas un datumu.  

10. Jāuzmēra tuvāko ēku fasādes un žogi, tikai tām ēkām, kas skar uzmērāmo platību. 

11. Caurtekām (arī nobrauktuvju) jānorāda to materiālu, diametrus, ieteces un izteces 

atzīmes, uzgaļi (vai spārni), to stāvoklis un caurtekas aizsērējums (%). Grāvju dibena 

atzīmes jāpiemēra 20 m posmā pirms un pēc caurtekas.  

 

DARBA NOFORMĒJUMS UN EKSEMPLĀRU SKAITS 

12. Topogrāfiskie plāni ar oriģināliem saskaņojumiem un darbu atskaite – 3 eks. Viss 

jāiesien sējumos ar spirāli.  

13. Sējumam jāpievieno darbs elektroniskajā formā (dwg. un dgn. plāna faili). 

Topogrāfiju sagatavot virsmas modeļa veidošanai (3D punkti vai nenobīdīts augstumu 

teksts). 

DARBA NODOŠANAS TERMIŅŠ UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

14. Darba izpildes termiņi: 

14.1. Darba materiāls - 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas; 

14.2. Gala variants (atbilstoši 12. un 13.punktā minētajam) –35 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 

15. Darba apmaksas kārtība saskaņā ar līgumu.  

16. Darbi uzskatāmi par izpildītiem, kad  Nolikuma 1.1.punktā minētie izgatavotie 

topogrāfiskie plāni reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
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2.pielikums 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

“Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un 

topogrāfisko plānu izgatavošana” Nr. PND 2015/16 

 

 

Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

 kuras vārdā saskaņā 

ar 

  

rīkojas 

 pārstāvības 

pamats  

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai 

pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „ Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo 

autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana” PND 2015/16 

un apliecina, ka 

 Pretendents ir iepazinies un pilnībā piekrīt iepirkuma nolikuma un līguma 

projekta  prasībām. 

 pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos 

pakalpojumus Latvijas Republikā. 

 pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai 

līguma izpildei. 

 visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai 

pilnvarotās personas paraksts: 

z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:  

Datums, vieta:  
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3.pielikums 

 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkums „Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā 

uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana” Nr. PND 2015/16 

 

 

 

Pretendents   

Reģistrācijas Nr.   

Adrese, tālrunis, fakss:    

Bankas rekvizīti:   

 

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000059438 

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Iepirkuma 

priekšmets 

 

Piedāvājuma cena 

EUR bez PVN 

PVN 21% 

EUR 

Piedāvājuma summa EUR 

 (Piedāvājuma cena ar PVN 

21%) 

Pāvilostas novada 

pašvaldības 

atjaunojamo 

autoceļu 

topogrāfiskā 

uzmērīšana un 

topogrāfisko plānu 

izgatavošana 

   

 

 
 

 Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā ar 

Tehnisko specifikāciju un darba apjomu. 

 Apliecinām, ka topogrāfiskā uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu veiks 

kvalificēts tehniskais personāls. 

Piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai tā pilnvarotās personas paraksts (ar 

atšifrējumu) 

 

2015.gada _______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

4.pielikums 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

„ Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un 

topogrāfisko plānu izgatavošana” 

 

     Pāvilostā, 2015.gada___ .novembrī                                                                                    Iepirkuma Nr. PND 2015/16 

 

    PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA, tās domes priekšsēdētāja Ulda 

KRISTAPSONA personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un 

Pāvilostas novada domes nolikuma pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā – 

PASŪTĪTĀJS,  

un _________________, tās (vadītāja, valdes locekļa) _____________personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar _______, turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS,  

bet abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz veikto iepirkuma Nr.PND 

2015/16 procedūru, noslēdz līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un 

tehniskiem resursiem veic Pāvilostas novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu 

topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu saskaņā ar iepirkuma 

procedūras (ID Nr. PND 2015/16) noteikumiem un UZŅĒMĒJA iesniegto 

piedāvājumu šādos objektos:  

1.1.Ķuķu ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 

64860090353, 64860090354, 64860090279, kura kopgarums ir 2.395 km; 

1.2.Rīvas ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 

64860100057, 64860040189, 64860070336, 64860060069, 64860050094, kura 

kopgarums ir 10.2 km; 

1.3.Kapsētu ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 

64860040188, kura kopgarums ir 1.0 km; 

1.4.Vernāti – Baltiņi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 

6496 001 0133, kura kopgarums ir 1.89 km; 

1.5.Jūrnieki – Kuplie – Saldenieki – Zeltiņi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) 

ar kadastra numuru 64960010169, posmā no 1.43-2.43 km, kura kopgarums ir 1.0 

km; 

1.6.Aizkraukļi – Zemturi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 

64960040346, posmā no 0.03 – 3.57 km, kura kopgarums ir 3.54 km; 

1.7.Ventspils ceļš – Silmači (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra 

numuriem 64960060032 un 64960050081, kura kopgarums ir 4.86 km. 

  

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. Pasūtītājs jebkurā darbu izpildes laikā ir tiesīgs pārbaudīt UZŅĒMĒJA darbu 

un tā kvalitāti. 

2.2. Veikt apmaksu pa veiktiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.3. Pasūtīt, kontrolēt un pieņemt darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

3.1. Veikt darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, LR spēkā esošiem 

likumdošanas aktiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 
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3.2. Darbu izpildes laikā UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības, 

ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.  

3.3. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJA pārstāvi par apstākļiem, kas var kavēt 

vai ierobežot darbu izpildi. 

3.4. Garantē, ka tam ir visi nepieciešamie tehniskie resursi, lai veiktu Pāvilostas 

novada pašvaldības atjaunojamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšanas un 

topogrāfisko plānu izgatavošanas darbus.  

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par Līguma 1.punktā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs veic pēcapmaksu 30 

(trīsdesmit) dienu laikā 100% (simts procenti) apmērā pēc abu līgumslēdzēju 

pušu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no 

UZŅĒMĒJA.  

 

5. DARBU IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Darbi tiek veikti 35 dienu  laikā no līguma noslēgšanas dienas.  

 

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

6.1. Līgums var tikt izbeigts sakarā ar līguma termiņa notecējumu, vai pušu 

sasvstarpēju vienošanos. 

6.2. Līgums var tikt izbeigts vienpusēji no Pasūtītāja puses, ja Uzņēmējs nepilda 

šī Līguma saistības vai pilda tās nepienācīgā kvalitātē. 

 

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

7.1. Visus strīdus un domstarpības PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā vai LR 

likumdošanā noteiktā kārtībā valsts tiesu instancē. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja 

šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas un 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts 

varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā līguma izpilde nav 

iespējama.  

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa 

uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc 

otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 

izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Gadījumā, ja nepārvarama vara 

ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses vienojas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem vai izbeidz līgumu. 

 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Līgumslēdzēji ir izlasījuši šo Līgumu un piekrīt tā noteikumiem, to apliecinot 

ar saviem parakstiem. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz __ lappusēm un 

stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses, katram Līgumam ir 

vienāds juridisks spēks, viens šī Līguma eksemplārs tiek izsniegts 

UZŅĒMĒJAM, viens- PASŪTĪTĀJAM. 
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9.2. Izmaiņas un papildinājumi Līgumam stājas spēkā tikai tad, ja par to 

vienojušās PUSES. 

9.3. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, risināmi pēc LR spēkā esošiem 

likumdošanas aktiem.  

9.4. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai un galīgai izpildei. 

9.5. Pušu pārstāvji līguma administrēšanai un izpildes dokumentācijas un rēķinu 

apstiprināšanai: 

9.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses: izpilddirektors ALFRĒDS MAGONE, TEL. 

26405900 

     9.5.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________, TEL._______________ 

 

 

 

10. Pielikumā: Uzņēmēja piedāvājuma kopija uz ___lapām. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS:      UZŅĒMĒJS: 

 

PĀVILOSTAS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 

 

Reģ.Nr.90000059438  

Juridiskā adrese: Dzintaru iela 73, 

Pāvilosta,  

Pāvilostas novads, LV-3466 

 

Bankas rekvizīti: AS Swedbank 

HABALV22 

Konts:LV32 HABA 0001402037066 

 

Te.63498261  

e-pasts: dome@pavilosta.lv  

 

12. PUŠU PARAKSTI 

 

 

_________________U. Kristapsons 

 

 

        ____________________ 

 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 


