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IEPIRKUMA   
„Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” 

identifik ācijas Nr. Rikavas PP 2010/03/ELFLA 
(saskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu) 

NOLIKUMS 

1. Iepirkuma identifik ācijas numurs 
1.1. Rikavas PP 2010/03/ELFLA 
1.2. Projekta „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros  

„Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” 
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese 
2.1.   Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde, reă.Nr.90000048650 
2.2.  Jaunības iela 15, Rikava, Rēzeknes nov., LV–4648 

3. Iepirkuma priekšmets 
„Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” 

4. Iepirkuma izpildes termiĦš un vieta 
4.1.  Iepirkuma izpildes termiĦš 3 mēneši no līguma noslēgšanas. 
4.2. Iepirkuma izpildes vieta – Rikavas ciems, Rēzeknes novads. 

5. Piedāvājumu iesniegšanas kārt ība 
5.1. Piedāvājumus iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības iela 

15, Rikava, Rēzeknes novads, līdz 2010.gada 7.maijam plkst. 15.00. 
Piedāvājuma dokumenti ievietojami aizlīmētā aploksnē, kura adresēta Rēzeknes novada 
pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldei, ar norādi – iepirkuma procedūrai „Upes ielas 
rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai”, uz aploksnes norāda 
identifikācijas Nr. Rikavas PP 2010/03/ELFLA, pretendenta nosaukumu, juridisko adresi un 
telefonu. 

5.2.Aploksnē jābūt sanumurētiem un cauršūtiem visiem šī nolikuma 6.punktā minētajiem 
dokumentiem. 

5.3.Visiem Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, kopijām apstiprinātām. 
Gadījumā, ja oriăinālie dokumenti ir svešvalodā, šiem dokumentiem ir jāpievieno pretendenta 
apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkuma komisija uzskatīs, ka 
attiecīgais (neiztulkotais) dokuments nav iesniegts. 

6. Pretendenta iesniedzamā piedāvājuma sastāvs: 
6.1. Piedāvājums jāiesniedz oriăināls. 
6.2. Pieteikuma vēstule saskaĦā ar Pielikumu Nr.1. 
6.3. Finanšu piedāvājums saskaĦā ar Pielikumu Nr.2. 
6.4.  Izmaksu aprēėins saskaĦā ar Pielikumu Nr.3. 
6.5. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.181 "Būvizstrādājumu 

atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" un Nr.1014 par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.  

6.6. Pilnvarojums pretendenta atbildīgai personai parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus. 
6.7. Komercreăistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reăistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reăistrācijas apliecības kopija.  
6.8. Rakstisks apliecinājums par to, ka AS „Latvenergo” atĜauj darboties viĦiem piederošajos 

energotīklos. 
6.9.Spēkā esošo dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt iepirkumu: 

6.9.1. Būvprakses sertifikāts ceĜu būvdarbu vadīšanā un ceĜu būvuzraudzībā (arī darbu 
vadītājam); 
6.9.2. Funkcionāli l īdzīga veida objektu saraksts (par 2 pēdējiem gadiem), norādot 
iepirkumu apjomu, summas, laiku un pasūtītājus, saskaĦā ar Pielikumu Nr.3.  

6.10.  Sertificēto speciālistu saraksts, kuri tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē, saskaĦā ar Pielikumu 
Nr.4. 
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6.11. Pretendentam, kuram saskaĦā ar iepirkuma komisijas lēmumu tiek piešėirtas līguma 
slēgšanas tiesības, piecu darba dienu laikā no komisijas lēmuma paziĦošanas papildus 
jāiesniedz: 

6.11.1. kompetentas institūcijas izziĦa, kas izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 
iesniegšanas un apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, 
neatrodas likvidācijas stādijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

6.11.2. izziĦa, kuru ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas izdevis Valsts ieĦēmumu 
dienests vai cita nodokĜu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokĜu 
administrēšanas iestāde citā valstī, kur Pretendents reăistrēts, un kura apliecina, ka 
Pretendentam nav nodokĜu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu. 

7. Piedāvājuma derīguma termiĦš 
3 mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

 8. Pretendentu izslēgšana 
 8.1.Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 
8.1.1. Piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām (nolikuma 5.2., 5.3., 6.punkti) vai nav 
iesniegti visi pieprasītie dokumenti. 
8.1.2. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  
8.1.3. Pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir 
apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu; 
8.1.4. Pretendentam ir nodokĜu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi 
Latvijā vai valstī, kur tas reăistrēts; 
8.1.5. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas 
spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā  
vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu 
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;  
8.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatieso informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.  

9. Piedāvājuma vērt ēšanas un izvēles kritēriji 
9.1. Pretendentu un piedāvājumu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu 

vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē. 
9.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst šajā Nolikumā 

noteiktajām prasībām. 
9.3. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, 

komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, saskaĦā ar Publisko iepirkumu 
likuma 48.pantu. 

 
Pielikumi:  
 

Nr. 1 – Tehniskais projekts. 
Nr. 2 – Pieteikuma vēstules veidlapa. 
Nr. 3 – Finanšu piedāvājuma veidlapa. 
Nr. 4 – Tāmes veidlapa. 
Nr. 5 – Funkcionāli l īdzīgu darbu saraksta veidlapa par pēdējiem 2 gadiem. 
Nr. 6 – Pasūtījuma izpildē iesaistīto sertificēto speciālistu saraksta veidlapa.  
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Pielikums Nr. 1 

PIETEIKUMA V ĒSTULE 
 
2010. gada ___. _____________ 
 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Rikavas pagasta pārvalde 
Jaunības ielā 15, Rikava, 
Rēzeknes novads, LV-4648 
 
Es, _____________________________________________ _____________________________ 
                                    (vārds, uzvārds, amats)                                                                 (firmas nosaukums) 

vārdā apstiprinu, ka ___________________________ piedāvā izsludinātās iepirkuma procedūras                                        
                                             (firmas nosaukums)  

ietvaros veikt Upes ielas rekonstrukcijas darbus Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanai, saskaĦā ar tehniskā projekta un iepirkuma Nolikuma prasībām. 

Ar šo apstiprinu, ka ________________________________ : 
                                                      (firmas nosaukums) 

1) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizācijā 
vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

2) netiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu; 

3) nav nodokĜu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 
4) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu 

nav atzīta par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, 
konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez 
rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

5) ir iesniegusi visu prasīto informāciju; 
6) ir iesniegusi patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai; 
7)  piekrīt visām prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikuma ietvaros. 

 
Informācija par pretendentu: 
Pretendenta nosaukums: 
Reăistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese: 
Biroja adrese: 
Telefons, fakss, e-pasts: 
NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr.: 
Banka: 
Kods: 
Konts: 

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, telefons 

Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs 
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Pielikums Nr. 2 
 

Finanšu piedāvājums  
iepirkuma procedūrai 

 „Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” 
 

1. Iesniedza  
Pretendenta nosaukums un adrese Rekvizīti 

SIA /AS 
Reă. Nr. LV 
Jurid. adrese:  
  
LV-  

 

 
2. Kontaktpersona 

Vārds, Uzvārds  
Adrese  
Tālr./Fax  
e-pasta adrese  
 

3. Piedāvājums 
__________________________  piedāvā veikt Upes ielas rekonstrukcijas darbus Rikavas        
               (pretendenta nosaukums 

ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, saskaĦā ar iepirkuma procedūras dokumentiem: 
 

3.1. Piedāvājuma kopējā summa : 
 

(summa cipariem un vārdiem, bez PVN 21%) 
 

( PVN 21% summa) 
 

(summa cipariem un vārdiem, ar PVN 21%) 
 
 
 
 
Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona : 
Vārds, Uzvārds, 
Amats 

 

Paraksts  
Datums  
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Pielikms Nr.3 

      

                                           Tāme Nr.  1.    
            Rikavas pagasta, Rēzeknes novada, Rikavas ciema Upes ielas,km 0.000-0.695  

                                                            rekonstrukcijai     
      

Nr. Darbu,elementu Mērvie- Daudzums Cena Summa 
p.k. nosaukums nība   (Ls) (Ls) 

            
1. NomaĜu grunts apauguma noĦemšana, grunti iekraujot         
  a/transportā, izvedot atbērtnē un izlīdzinot m3 40     
2. Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti izvedot ar         
  transportu un izlīdzinot (no džīvojamās zonas) m3 240     
3. Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti izmetot un          
  izlīdzinot (grāvī uz attīrīšanas iekārtām) m3 650     
4. Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti izmetot un          
  izlīdzinot (grāvī aiz attīrīšanas iekārtām līdz Rēzeknes upei) m3 200     
5. Krūmu ciršana, zarus sadedzinot (grāvī uz attīrīšanas         
  iekārtām) ha 0,35     
6. Gultnes veidošana nobrauktuvēs un posmā no Pk 2+70-         
  6+95, nepietiekamā  segas platuma korekcijai m3 372     
7. Grants segas platuma korekcija ar smilts-grants mai-         
  sījumu, fr. 0-63 mm, vid.h=25 cm un nobrauktuvēm m3 280     
8. Plastmasas caurteku iebūve diametrā 0.50 m,         
  bez gala sienām, nogāzes nostiprinot ar bruăi tek.m 62     
9. Plastmasas caurteku iebūve diametrā 0.60 m,         
  bez gala sienām, nogāzes nostiprinot ar bruăi tek.m 9     

10. Grants segas izbūve ielai un nobrauktuvēm ar drupinātu         
  granti, fr. 0-32 mm ,vid. h-16.0 cm ;d=5.50 m; m2 2965     

11. Asfaltbetona segas bedru, iesēdumu un profila laboša-         
  na ar a/betonu AC-16, vid.h=5.0 cm tn 25     

12. Asfaltbetona segas AC-16 iebūve h-5.0 cm, d-4.50          
  ielā, nobrauktuvēs un paplašinājumos (pēc saraksta0 m2 1890     

13. Piebērtās nomales no dolomīta šėembām         

  fr. 0-32 mm, hvid. =6.0 cm m2 240     
14. CeĜa zīmes metāla staba uzstādīšana gab. 2     
15. CeĜa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2     
            

Kopā:         

PVN 21%:         

Pavisam kopā:         
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Pielikums Nr. 4 

 
 

Funkcionāli l īdzīgi darbi pēdējos 2 gados 
 

N.p.k. Objekts 
Darbu raksturojums 

darbu veidos 

Darbu 
apjoms 
naudas 

izteiksmē 

Objekta 
realizācijas 

(uzbūvēšanas) 
gads 

Pasūtītāja 
kontaktpersona, 

telefons 

      
      
      
      
      
      
      
 
Piedāvājuma iesniedzējas firmas nosaukums 
 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
 
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs 
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Pielikums Nr. 5 

 

Pasūtījuma izpild ē iesaistīto sertificēto speciālistu 

 saraksts   
 

N.p.k 

Vārds, 
uzvārds, 
personas 

kods 

Amats 
Sertificētais 
darbu veids 

Sertifikāta 
Nr., 

izdošanas 
datums, 
izdevējs 

Izpildītie objekti, 
gads 

Darba 
stāžs 
(gadi) 

       
       
       
 
(Lūdzam norādīt šī būvprojekta vadītāju) 
 

 
Piedāvājuma iesniedzējas firmas nosaukums 
 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs 
 


