PIELIKUMS NR.1
Iepirkuma Instrukcijai pretendentiem
identifikācijas Nr.PND 2010/23M

PREIĻU NOVADA DOMES IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada
ziemas periodā”
(iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2010/23M)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Izpildītājam jāiesniedz Preiļu novada ielu (izņemot tranzīta ielas) un pašvaldības autoceļu
brauktuvju attīrīšanas no sniega un slīdamības novēršanas darbu 1 km izmaksu vienību cenas.
2. Preiļu pilsētas ielu (izņemot tranzīta ielas) un pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemā,
piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām:
2.1. Preiļu pilsētas ielu (izņemot tranzīta ielas) un laukumu ikdienas uzturēšana 2011.gada ziemā;
2.2.Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagastu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem
2011.gada ziemā;
3. Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagastu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem
2011.gada ziemā piedāvājumus var iesniegt arī katram pagastam atsevišķi.
4. Preiļu pilsētas ielu uzturēšanai piedāvājumā jānorāda:
4.1.Preiļu pilsētas ielu brauktuvju 1 km attīrīšanas no sniega un slīdamības novēršanas vidējās
izmaksas.
4.2.Pilsētas laukumu 100m2 attīrīšanas no sniega izmaksas.
4.3.Sniega izvešanas izmaksas no 100m galveno ielu brauktuves vienas malas (gadījumā ja sastumtā
sniega daudzums ielas malās traucēs transporta kustību).
5. Pretendents var piedāvāt vairākus variantus ar dažādu materiālu un tehnoloģiju pielietojumu
pasūtījuma izpildei (slīdamības novēršana ar mitro sāli, ar sāls-smilts maisījumu, kompleksais darbs
u.c.).
6. Piedāvātajā vienību līguma cenā (uzrādot vienības cenu un kopējo summu bez PVN___%,
PVN___% un cenu ar PVN___%) jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un maksājumiem, kas ir
saistoši izpildītājam (pretendents norāda pievienotās vērtības nodokļa % likmi, kas ir spēkā uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi ).
7.Veicot darbus jāievēro:
7.1. 09.03.2010. MK noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
7.2.Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 2006.gada specifikāciju prasības.
7.3.Ceļu specifikāciju 2010 un ar tiem saistīto normatīvo aktu prasības.
7.4.Veicot slīdamības novēršanas darbus Preiļu pilsētā jāievēro Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbu 2006.gada specifikāciju punktos 1.2.1.5.4., 1.4.1.1., 1.4.3.2. noteiktās prasības.
8. Darbi jāizpilda kvalitatīvi ievērojot LVS prasības.
9. Darbiem jāpielieto kvalitatīvi sertificēti materiāli.
10.Darbu izpildītājam jāaizpilda ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu ziemā, nodošanas un
pieņemšanas žurnāli.
11. Pasūtītājs izvēlēsies darbu veidu zemākās cenas, ja piedāvājumi atbildīs tehniskajai specifikācijai
un slēgs vienu vai vairākus līgumus ar vienu vai vairākiem Izpildītājiem (piemēram: ar vienu
Izpildītāju par Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2011.gada ziemā, ar citu Izpildītāju par
Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un Saunas pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanu ziemā (attīrīšanu no
sniega) visos pagastos vai katrā atsevišķi, atkarībā no piedāvājuma).
12. Preiļu pilsētas ielu braucamās daļas attīrīšanu no sniega jāveic, kad sniega kārtas biezums sasniedz
7 cm.
14. Preiļu novada pagastu autoceļu attīrīšanu no sniega jāveic, kad sniega kārtas biezums sasniedz 10
cm.
15. Normatīvais laiks pilsētas ielu brauktuvju attīrīšanai no sniega: 2 - 4 stundas no sniega snigšanas
beigām līdz pilnīgai brauktuves attīrīšanai.
16. Normatīvais laiks slīdamības novēršanai – 4 stundas.
17. Normatīvais laiks visu pagastu autoceļu attīrīšanai no sniega – 12 stundas no sniega snigšanas
beigām līdz pilnīgai ceļu attīrīšanai.
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18. Darbu uzsākšanu, izpildi un pieņemšanu pagastu autoceļu attīrīšanai no sniega jāsaskaņo pagastu
pārvalžu vadītājiem.
19. Izpildītāja tehnikai jāatrodas tādā attālumā no darbu izpildes vietas, kas nodrošina operatīvu darbu
izpildi pasūtītāja noteiktajos normatīvajos laikos.
20. Pēc atsevišķa pieprasījuma Pasūtītājs var izsniegt Preiļu pilsētas un pagastu ielu un autoceļu
sarakstus un izvietojuma shēmas.
21. Preiļu novada pašvaldības ielu un ceļu kopējais garums sastāda 293,51 km, tai skaitā ar melno
segumu 28,415km, ar grants segumu 231,55 km, bez seguma 33,55km, tai skaitā tīrāmo autoceļu
garums Aizkalnes pagastā 54km, Preiļu pagastā 65km, Saunas pagastā 62,4km, Pelēču pagastā
71,6km, tai skaitā tranzīta ielu posmi, (kuros nav ierobežota satiksme smagajam transportam)
kopējais garums Preiļu pilsētā 4,75km.
22. Līgumu darbības laiks pašvaldības ielu (izņemot tranzīta ielas) un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiem 2011.gada ziemas periodā – līdz 2011.gada 30.aprīlim.
23. Slēdzot līgumus, kopējā līgumcena tiks noteikta, saskaņā ar attiecīgajai sadaļai iedalīto
finansējumu.
25. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam jāiesniedz vismaz viena pasūtītāja atsauksme par līdzīga
rakstura iepriekš veikto līdzīga rakstura un apjoma darbu kvalitāti.
26. Iesniedzot piedāvājumu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem pretendentam jāiesniedz
informācija par to, ka viņa rīcībā ir atbilstošas, Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
2006.gada specifikācijās noteiktās, iekārtas, mašīnas un cita tehnika pasūtījuma izpildei.
27. Iesniedzot piedāvājumu pagastu ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem (attīrīšanai no
sniega) pretendentam jāiesniedz informācija par to, ka viņa rīcībā ir atbilstoša traktortehnika
pasūtījuma izpildei arī ekstremāliem ziemas apstākļiem.
28. Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietas apskati, kontaktpersona
Jānis Skutels tel.26432521, janis.skutels@preili.lv.
Pielikumā:
1. pielikums Nr.1.1. - Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas
darbiem 2011.gada ziemas periodā – 1 lapas;
2. pielikums Nr.1.2. - Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma Preiļu novada pagastu autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbiem 2011.gada ziemas periodā uz 1 lapas;
3. pielikums nr.1.3. (ar pielikumiem nr.1.3.1.-1.3.4.) - Preiļu novada Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un
Saunas pagastu autoceļu saraksti ikdienas uzturēšanas darbiem 2011.gadu ziemas sezonā uz 4
lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

SASKAŅOTS:
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs
26432521

Jānis Skutels
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