
Uzaicinājums dalībai sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz 

pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā”, ID  Nr. KPP 2017/7 

Sakarā ar lietusgāžu (2017.gada 23. un 24.augustā) rezultātā radīto plūdu sekām-
stipri bojātiem, izskalotiem un pārrautiem pašvaldības ceļiem, kuru atjaunošana veicama 
nekavējoties, lai tiktu nodrošināta satiksme. Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma 
komisija nolēma veikt iepirkumu Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9.pantā 
noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punktu, 
nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus, jo iepirkums atbilst PIL 
8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem - pasūtītājam neparedzamu ārkārtas 
apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams 
piemērot likumā noteikto procedūru un apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav 
atkarīgi no pasūtītāja darbības. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. 
panta pirmo daļu, Kalupes pagasta pārvaldes iepirkumu komisija NOLEMJ: 
1. veikt sarunu procedūru iepirkumā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz 
pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā”, ID Nr. KPP 2017/7. 
1. Uzaicināt iespējamo līguma izpildītāju SIA “BauForm” iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunu procedūrā un savu Finanšu piedāvājumu. 
2. Piedāvājumu apstiprinājuma iesniegšanai noteikt termiņu - 2017.gada 10.oktobris, 
kas nav īsāks kā 10 (desmit) dienas no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. 
3. Līguma izpildes laiks līdz 2017.gada 20.decembrim. 

4. Paredzētā apmaksas kārtība līguma noslēgšanas gadījumā: 

4.1 Pasūtītājs veic apmaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc faktiski izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītāja veicamo darbu saraksts ir par 

pamatu ikmēneša izpildīto darbu apjoma atskaites sagatavošanai un tā pārbaudei. Darbu 

vienību izmaksas ir spēkā un Uzņēmējs nevar prasīt to pārskatīšanu sakarā ar jebkādu 

finansiālo risku iestāšanos, t.sk., iespējama cenu pieauguma (inflācijas) gadījuma. 

4.1. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar 
Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša, vai galējo Darbu 
nodošanas - pieņemšanas aktu. 

4.2. Visus maksājumus, pamatojoties uz Uzņēmējs iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti 
un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas 
norēķinos euro. 

4.3. Uzņēmējs par mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Kalupes pagasta pārvaldē 
darbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja 
atbildīgā persona. Uzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis 
attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Rēķinā bez obligātajiem rekvizītiem 
norādāms iepirkuma nosaukums un numurs. 

4.4. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar 
Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir 
Pasūtītāja īpašums. 

4.5. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta 
izslēgt atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Uzņēmējs un 



veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Izpildītāja darbiem. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 23. daļu, Iepirkumu komisijas 
pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no saņemšanas dienas var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma 
pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

Pielikumā: 
1. Pielikums - Pieteikums; 
2. Pielikums - Tehniskā specifikācija; 
3. Pielikums - Finanšu piedāvājums; 
4. Pielikums - Darbu daudzums 

 
 

Kalupes pagasta pārvaldes p. i.      J.Gavrilova



1. pielikums 
Sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu 

novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Kalupes 
pagastā”, identifikācijas numurs KPP 2017/7 

Uz Pretendenta veidlapas 

Vieta 

Datums 
Daugavpils novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvaldei 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-

5450 

Pretendenta pieteikums dalībai sarunu procedūrā 
„Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā” 

iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2017/7 

Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, 
ja Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir juridiska 
persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt adresi), tā (personas, kas 
paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Apliecina savu dalību sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz 
pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā”, iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2017/7. 

2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma dokumentu un to pielikumu prasībām un piekrīt 
visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu 
un kvalitatīvu tā izpildi, un mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai. 

4. Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtīja Tehniskajā specifikācija noteiktās prasības. 
5. Nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt norādītās prasības. 

6. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
filiāle 

 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  
Zīmogs  

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 
 



2.pielikums 
Sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu 

novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Kalupes 
pagastā”, identifikācijas numurs KPP 2017/7 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Dalībai sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi 

uz pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā” 
identifikācijas numurs KPP 2017/7 

1. Darbu izpilde 
Novēršanas darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu jāapzīmē ar atbilstošām ceļazīmēm. Darba 
izpilde tiks veikta atbilstoši tehniskai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un “Ceļu specifikācijas 2017” 
prasībām. 
2. Darba drošība 
Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļu darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, 
vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. 
3. Satiksmes drošība 
Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu darbu izpildes laikā. Satiksme 
organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 
„Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām. 
4. Pielietotie materiāli 
Uzņēmējs ir atbildīgs par darba un materiālu kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot 
darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai. 
5. Apkārtējās vides aizsardzība 
Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir 
atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem 
zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, 
vai šo specifikāciju prasības. 
6. Darbu izpildes termiņš: 
No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 20.decembrim. 
7. Izpildīto Darbu garantija: 
Uzņēmējam jāpiedāvā veiktajiem darbiem vismaz 2 (divu) gadu garantija. 
8. Būvdarbu vadītājs 
Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs, norādot būvdarbu 
vadītāja: vārdu, uzvārdu; 

būvprakses sertifikāta Nr. datumu.



3.pielikums 
Sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas  

darbi uz pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā”,  
identifikācijas numurs KPP 2017/7 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Dalībai sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi 

uz pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā” 
identifikācijas numurs KPP 2017/7 

Finanšu piedāvājumā ir iāpievieno un iāiesniedz veicamo darbu apjomu saraksts, 
atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikuma prasībām. 

Darbu nosaukumi un daudzumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. pielikums  
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" (Apstiprināts ar Ministru kabineta 
2017. gada  3. maija noteikumiem Nr.  239) 

DARBU APJOMU SARAKSTS 

2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana 

Objekta adrese Daugavpils novads, Kalupes pagasts   

Objekta (ceļa) nosaukums 
Nr.62-08 Cegaļņa-
VMF     

km no 0,050       

km līdz 0,110       
Garums, 
m 60       

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 04. 
septembrī 

Pozīcijas 
numurs 

Darba nosaukums Mērvienība Apjoms 
Vienības 

cena Kopējā cena 
(euro) 

(euro) 

1. Grāvju rakšana, grunti aizvedot m
3
 72,0   

2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s 
seguma remonts 

m
3
 64,0   

3. Caurteku nomaiņa Ø1000mm m 10,0   

4. 
Caurteku galu nostiprināšana ar 
salmu paklāju 

gab. 2,0   

Kopā  

PVN(21%)  

Pavisam kopā  

Sastādīja: Saskaņots:     

 
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 

   
Sertifikāta Nr. 

  
 

___.___.2017.g. 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. pielikums  
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" (Apstiprināts ar Ministru kabineta 
2017. gada  3. maija noteikumiem Nr.  239) 

DARBU APJOMU SARAKSTS 

2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana 

Objekta adrese Daugavpils novads, Kalupes pagasts   

Objekta (iela) nosaukums Nr.62-79 Ganību iela     

km no 0,270       

km līdz 0,300       
Garums, 
m 30       

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 04. 
septembrī 

Pozīcijas 
numurs 

Darba nosaukums Mērvienība Apjoms 

Vienības 
cena Kopējā cena 

(euro) 
(euro) 

1. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s 
seguma remonts 

m
3
 30,0   

2. Caurteku nomaiņa Ø500mm m 10,0   

3. 
Caurteku galu nostiprināšana ar 
salmu paklāju 

gab. 2,0   

Kopā  

PVN(21%)  

Pavisam kopā  

Sastādīja: Saskaņots:     

 
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 

   
Sertifikāta Nr. 

  
 

___.___.2017.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. pielikums  
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" (Apstiprināts ar Ministru kabineta 
2017. gada  3. maija noteikumiem Nr.  239) 

DARBU APJOMU SARAKSTS 

2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana 

Objekta adrese Daugavpils novads, Kalupes pagasts   

Objekta (ceļa) nosaukums 
Nr.62-46 Laurišķi-Kapčinieki-
Grancova   

km no 1,220       

km līdz 1,250       
Garums, 
m 30       

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 04. 
septembrī 

Pozīcijas 
numurs 

Darba nosaukums Mērvienība Apjoms 
Vienības 

cena Kopējā cena 
(euro) 

(euro) 

1. Grāvju rakšana, grunti aizvedot m
3
 24,0   

2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s 
seguma remonts 

m
3
 30,0   

3. Caurteku nomaiņa Ø1000mm m 10,0   

4. 
Caurteku galu nostiprināšana ar 
salmu paklāju 

gab. 2,0   

Kopā  

PVN(21%)  

Pavisam kopā  

Sastādīja: Saskaņots:     

 
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 

   
Sertifikāta Nr. 

  
 

___.___.2017.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. pielikums  
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" (Apstiprināts ar Ministru kabineta 
2017. gada  3. maija noteikumiem Nr.  239) 

DARBU APJOMU SARAKSTS 

2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana 

Objekta adrese Daugavpils novads, Kalupes pagasts   

Objekta (ceļa) nosaukums Nr.62-34 Veikals-Aizprūde   

km no 1,200       

km līdz 1,280       
Garums, 
m 80       

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 04. 
septembrī 

Pozīcijas 
numurs 

Darba nosaukums Mērvienība Apjoms 

Vienības 
cena Kopējā cena 

(euro) 
(euro) 

1. Grāvju rakšana, grunti aizvedot m
3
 140,0   

2. 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s 
seguma remonts 

m
3
 84,0   

3. 
HelCor PA-06 caurteku nomaiņa, 
Caurule HelCor Trenchcoat PA 
Tips 06 (h=1.20m, b=1.80m) 

m 16,0   

4. 
Caurteku galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

m2 24,0   

Kopā  

PVN(21%)  

Pavisam kopā  

Sastādīja: Saskaņots:     

 
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 

   
Sertifikāta Nr. 

  
 

___.___.2017.g. 

 

 


