VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.SRM-18-84-lī
Rīgā, 2018.gada 12.februārī
Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā publiskā iepirkuma „Meža autoceļu
uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, iepirkuma
identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/59, turpmāk – Iepirkums, rezultātā tiesības slēgt
vispārīgo vienošanos ieguva piegādātāji sekojošā prioritārā secībā:
(1) SIA „KOM-AUTO”, vienotais reģ.Nr.44103012409, piedāvātā vienību cena A
sadaļā 793 164.00 EUR bez PVN, piedāvātā vienību cena B sadaļā 7.78
EUR bez PVN;
(2) PS „LEMSAL BŪVNIEKS”, vienotais reģ.Nr.44103105893, piedāvātā vienību
cena A sadaļā 898 682.72 EUR bez PVN, piedāvātā vienību cena B sadaļā
17.72 EUR bez PVN.
SIA „Rīgas meži”, reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa
personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr. SRM-14-6-pv,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,
PS „LEMSAL BŪVNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103105893, biedra SIA "LIMBAŽU
BŪVNIEKS" valdes locekļa Uģa Kapzema personā, kurš darbojas pamatojoties uz
2016.gada 06.aprīļa
sabiedrības līgumu Nr. 06/04/2016 un Komerclikuma
noteikumiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, vienojas par zemāk minēto:
1. Šī Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Izpildītāja sadarbības principus un līgumu
noslēgšanas Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu nepieciešamības gadījumā
kārtību. Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu izvirzītās prasības noteiktas
Specifikācijā (Vienošanās 1.pielikums), Līguma projektā (Vienošanās 2.pielikums).
2. Kopējā maksimālā Vienošanās ietvaros noslēgto līgumu par Meža autoceļu
uzturēšanu un remontdarbiem līgumcena nepārsniegs 900 000 EUR (bez PVN).
Pasūtītājs negarantē iepriekš minētās līgumcenas izmantošanu Vienošanās darbības
laikā.
3. Katrā konkrētajā gadījumā Darbu veidi, izpildes vieta, apjoms, termiņš tiek noteikts
Vienošanā paredzētajā kārtībā, slēdzot atsevišķu līgumu par Meža autoceļu
uzturēšanas un remontdarbu izpildi (turpmāk tekstā saukts Līgums), ievērojot
Vienošanās 2.pielikumā pievienoto Līguma projektu.
4. Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs
rakstveidā Vienošanās norādītajā prioritārajā secībā:
4.1. nosūta uzaicinājumu uz attiecīgā Izpildītāja e-pastu, informējot par Darbu
nepieciešamību, norādot to veidus, izpildes vietu, apjomus, termiņu un citus
būtiskus nosacījumus, ja tādi ir;
4.2. gadījumā, ja attiecīgā Līguma summa pārsniegs EUR 50000,00 (neskaitot PVN),
informē Izpildītāju par nepieciešamību iesniegt Līguma saistību izpildes
garantiju, norādot, ka 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma
nosūtīšanas dienas vai līdz Līguma noslēgšanai Vienošanās dalībniekam
atbilstoši Vienošanās 3.pielikum “Finanšu garantijas noteikumi” prasībām ir
jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums 5% (pieci
procenti) apmērā no Uzaicinājumā norādītās plānotās līgumsummas.
5. Izpildītājs, ja tas ir nepieciešams, var apskatīt Darbu izpildes vietu, iepriekš sazinoties
ar Pasūtītāja kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku.
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6. Izpildītājs, atbilstoši Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītajiem noteikumiem
(tai skaitā par Līguma noslēgšanas termiņu), uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā
un termiņā:
6.1. Pasūtītājam sniedz apliecinājumu par tā spējām nodrošināt Darbu izpildi,
ievērojot tā iesniegto piedāvājumu;
6.2. Pasūtītājam iesniedz Līguma saistību izpildes garantiju, ievērojot 4.2.punktā
noteikto, ja Pasūtītājs tādu pieprasījis.
7. Ja Izpildītājs, kuram ir pirmā prioritāte, atsakās izpildīt Darbus par Vienošanās
apstiprināto cenu vai noteiktajā apjomā, Pasūtītājs ir tiesīgs šim apjomam izvēlēties
atbilstoši prioritātei nākamo Vispārīgā vienošanās norādīto Izpildītāju.
8. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums, t.sk., ja piedāvātā Darbu cena pārsniedz iepirkuma laikā Izpildītāja
iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādīto maksimālo cenu.
9. Vienošanās dalībniekam, kurš ir uzaicināts noslēgt Līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiņā, kas nevar būt īsāks par 3 (trīs) darba dienām, ir pienākums noslēgt Līgumu
saskaņā ar Vienošanās pielikumā pievienoto Līguma projektu.
10. Gadījumā, ja Līgums netiek noslēgts Vienošanās 6.punktā noteiktajā termiņā vai
netiek iesniegta Līguma izpildes garantija, uzskatāms, ka attiecīgais Vienošanās
dalībnieks ir atteicies noslēgt Līgumu, un Pasūtītājam ir tiesības aicināt noslēgt
Līgumu Vienošanās dalībnieku, kuram noteikta nākamā prioritātes kārta.
11. Vienošanās ietvaros noslēgtajos Līgumos noteikto Darbu izpildi Izpildītājs
nodrošina ar iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto tehniku, nepieciešamības
gadījumā piesaistot papildus tehnikas vienības. Jebkura nomaināmā vai papildus
piesaistāmā tehnikas vienība nedrīkst būt nekvalitatīvāka par iepirkumā izvirzītajām
prasībām un Izpildītāja piedāvājumā norādīto. Izpildītājam jebkuras izmaiņas vai
papildinājumi iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot ziņas par
Pretendenta tehniskām spējām un tehnisko atbilstību apliecinošu dokumentu kopijas.
12. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā trīsdesmit sešus
mēnešus vai līdz noteiktās summas 900`000 EUR (bez PVN) apguvei. Līdzējiem
vienojoties, Vienošanās termiņu var pagarināt, ja Vienošanās spēkā esamības laikā šī
summa nav apgūta un Pasūtītājam varētu rasties nepieciešamība veikt Darbus
vēlāk.
13. Vienošanās tiek izbeigta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
13.1. tiek konstatēts, ka Izpildītājs, piedaloties Iepirkumā, savā piedāvājumā
norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi maldinot iepirkuma komisiju, kā
rezultātā tas nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Vienošanos;
13.2. Izpildītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem
pasludināts maksātnespējas process.
13.3. Izpildītājas zaudējis tiesības veikt darbus reglamentētajā sfērā (ceļu būvdarbi).
13.4. Līgumā noteiktajā kārtībā ar Izpildītāju izbeigts Vispārīgās vienošanās ietvaros
noslēgts Līgums.
14. Ja ar Izpildītāju noslēgtā Vienošanās tiek izbeigta, Pasūtītājs drīkst izvēlēties
Izpildītāju ar nākamo prioritāti un Vienošanās noteiktajā kārtībā slēgt Līgumu uz
atlikušo Vienošanās noteikto termiņu.
15. Līdzējiem vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu Latvijas
Republikas normatīvo aktu noteikumus, var pievienot pielikumus, kā arī papildu
vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par šā Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
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16. Līdzējiem ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt otru Līdzēju par
kontaktinformācijas, t.sk. juridiskās adreses, faktiskās adreses, elektroniskā pasta
adreses, maiņu.
17. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Vienošanās, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
18. Ja kāds no Vienošanās punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu
spēku vai var izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo
Vienošanās punktu noteikumu spēkā esamību vai izpildi.
19. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu
juridisku spēku, katram Līdzējam pa vienam oriģinālam eksemplāram.
20. Pielikumā:
1.pielikums – Tehniskās specifikācijas;
2.pielikums - Līguma projekts;
3.pielikums - Finanšu garantijas noteikumi;
4.pielikums - Izpildītāja piedāvājums.
21. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas meži”
Reģ.Nr.40003982628
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve
78D, Rīga, LV-1029
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija
Banka: AS Citadele banka
Konts: LV15PARX0005508860001

___________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

IZPILDĪTĀJS:
PS „LEMSAL BŪVNIEKS”
Reģ.Nr.44103105893
Juridiskā adrese: „Pīlāgi”, Umurgas pag.,
Limbažu nov., LV-4004
Banka: AS Citadele banka
Konta Nr. LV45PARX0017040590001

____________________________
Biedra SIA “Limbažu Būvnieks” valdes loceklis
U.Kapzems
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Vispārīgās vienošanās 1.pielikums
SPECIFIKĀCIJAS

Tehniskajās specifikācijās dotie darbu daudzumi ir provizoriski, jo iepirkuma
izsludināšanas brīdī Pasūtītājam nav precīzi zināmas darbu izpildes vietas, kā arī nav
zināms precīzs darbu apjoms un darbu izpildes uzsākšanas laiks. Pasūtītājs, ievērojot tā
saimniecisko nepieciešamību, ir tiesīgs vienpusēji pilnīgi vai daļēji atteikties no
atsevišķu darbu veidu pasūtīšanas norādītā apjomā, vai arī palielināt atsevišķu darbu
veidu apjomu, nemainot darba veidam noteiktās mērvienības izcenojumu. Izpildītājs šajā
sakarā nav tiesīgs mainīt darba veida vienas mērvienības cenu un celt jebkāda veida
pretenzijas par veicamo darbu veidu apjoma samazinājumu vai palielinājumu. Izmaiņas
darbu daudzumos neietekmē Vispārīgās vienošanās kopējo summu.
DARBU SADAĻA A
Līguma izpilde: ne vēlāk kā (pretendenta norādītais) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma
noslēgšanas. Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu. Precīzu darbu vietu, veidu,
apjomu un izpildes termiņu Pasūtītājs noteikts darba uzdevumā. Darbu izpildes uzsākšanas
termiņš nedrīkst būt ilgāks kā 7 (septiņas) darba dienas.
Nr.p.k.
1.

Darba veids

Ceļu
planēšana,
profilēšana

Mērvienība

km

2.
Ceļu
attīrīšana no
sniega

km

3.
Ceļu
rievošana
ziemā

km

4.
Laukumu
attīrīšana no
sniega

ha

Veicamo darbu apraksts
Meža autoceļu klātnes planēšana ir šķērsviļņu, bedrīšu, nelielu
iesēdumu u.c. deformāciju nolīdzināšana ar tam piemērotiem
mehānismiem bez papildu materiāliem. Darbu veikšana ietver
braucienu (turp un atpakaļ) ar ceļa profila veidošanu. Pēc
planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez
šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma
materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai
sāngrāvī, grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar
melno segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, nodrošinot
vienmērīgu transportlīdzekļu kustību. Darbs veicams ar
autogreideri, kura svars ir vismaz 16 tonnas.
Meža autoceļu attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas
biezums sasniedzis vismaz 15cm biezumu un ir apgrūtināta
transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu. Attīrot meža ceļu
no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā
(neatkarīgi no darba gājienu skaita). Sniega tīrīšana jāveic tā,
lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā
esošās būves. Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves
nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.
Meža autoceļu attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas
biezums sasniedzis vismaz 15cm biezumu un ir apgrūtināta
transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu. Attīrot meža ceļu
no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā
(neatkarīgi no darba gājienu skaita). Sniega tīrīšana jāveic tā,
lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā
esošās būves. Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves
nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.
Apgriešanās vietu, stigu, krautuvju vietu attīrīšana no sniega,
lai nodrošinātu netraucētu autotransporta, tajā skaitā,
kokmateriālu auto transporta piekļuvi. Mērvienība: no sniega
segas notīrītais laukums hektāros (ha).
Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz objektam; 2) laukuma
attīrīšana nosniega; 3) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo
objektu.
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5.

Grunts
rakšana,
līdzināšana
un/vai
transportēšan
a uz atbērtni

Prasības darbu izpildei: 1) attīrot laukumu no sniega ir
jāatbrīvo
laukums
visātā
platībā;
3) sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāts laukuma segums,
kokmateriālu
krautnes,
koki,
ceļa
aprīkojums;
4) pie krautnēm, krustojumos, pieslēgumos un uz laukuma
nedrīkst būt sastumti niega vaļņi vai kaudzes;
5) nav pieļaujama sniega tīrīšana virs grāvjiem jeb ārpus
laukuma.
Liekās grunts rakšana stumšana un pārvietošana uz citu ceļa
daļu vai atbērtni.
m3

6.

Smilts
uzvešana un
izlīdzināšana

m3

Dabīgās
grants
uzvešana un
izlīdzināšana

m3

Grants
šķembu
maisījuma 032 uzvešana
un
izlīdzināšana

m3

7.

8.

Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestu smilts
minerālmateriālu uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa vietās.
Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt viendabīgam un
līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc materiāla
iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai jānoprofilē
un jāsablīvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos, iepriekš
vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu izbūves
materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām. Materiāls
nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus, būvgružus
utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai
visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz uz ceļa klātnes
nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas
lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas
vietām ar veco segumu jābūt līdzenām, nodrošinot vienmērīgu
transportlīdzekļu kustību.
Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestu dabīgās
grants minerālmateriālu uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa
vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt
viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc
materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai
jānoprofilē un jāsablīvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos,
iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu
izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām.
Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus,
būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt
līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz uz ceļa
klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi,
kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas
vietām ar veco segumu jābūt līdzenām, nodrošinot vienmērīgu
transportlīdzekļu kustību.
Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestu grants
šķembu maisījumu 0-32 uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa
vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt
viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc
materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai
jānoprofilē un jāsablīvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos,
iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu
izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām.
Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus,
būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt
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9.

Dolomīta
šķembu
uzvešana un
izlīdzināšana

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Minerālmater
iālu uzvešana
un
izlīdzināšana
no pasūtītāja
norādītas
ņemšanas
vietas
Caurteku
izbūve, D Ø
0,3 m uz esoša
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø
0,3 m uz
pievesta
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø
0,5 m uz esoša
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø
0,5 m uz
pievesta
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø

m3

m3

m

m

m

m

m

līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz uz ceļa
klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi,
kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas
vietām ar veco segumu jābūt līdzenām, nodrošinot vienmērīgu
transportlīdzekļu kustību.
Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestām attiecīgas
frakcijas dolomīta šķembām uz meža autoceļiem dažādās
iecirkņa vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt
viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc
materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai
jānoprofilē un jāsablīvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos,
iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu
izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām.
Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus,
būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt
līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz uz ceļa
klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi,
kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas
vietām ar veco segumu jābūt līdzenām, nodrošinot vienmērīgu
transportlīdzekļu kustību. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt dolomīta
šķembu uzvešanu un iestrādi pa vienai pilnai vai daļējai kravai
dažādās mežniecības iecirkņu vietās.
Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pasūtītāja
minerālmateriāliem no pasūtītāja norādītas ņemšanas vietas.
Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā
platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst
atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par
100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas vietām ar veco
segumu
jābūt
līdzenām,
nodrošinot
vienmērīgu
transportlīdzekļu kustību.
Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)
Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)

Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)
Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)

Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
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16.

17.

18.

0,8 m uz esoša
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø
0,8 m uz
pievesta
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø
1,0 m uz esoša
smilts
spilvena
Caurteku
izbūve, D Ø
1,0 m uz
pievesta
smilts
spilvena

ceļa seguma atjaunošana)

m

m

m

m

20.

Caurteku
demontāža un
utilizācija
Ø 0,3 -Ø 1,0
m

Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)
Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)

19.

Caurteku
tīrīšana:
Ø 0,3 -Ø 0,5
m;
Ø 0,51 -Ø 0,1
m;

Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana
izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,
ceļa seguma atjaunošana)

m

Lai nodrošinātu caurtekas ūdens caurplūdi un novērstu tās
aizsprostošanos tiek veikta caurtekas gultnes attīrīšana no
sanesumiem vai aizsērējumiem, koku zariem.
Mērvienība: iztīrītās caurtekas garums metros (m).
Iekārtas un mehānismi: sūkņi, lāpstas, ekskavators vai cita
līdzvērtīga tehnika.
Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz darba vietai; 2) caurtekas
tīrīšana visā tās garumā; 3) grāvju tīrīšana līdz 15 m no
caurtekas ieplūdes grāvja līdz 15m no
izplūdes grāvja;
4) sanesumu novietošana pasūtītāja norādītajā vietā objektā; 5)
pārbrauciens darbu izpildes gaitā; 6) pārbrauciens uz bāzi vai
uz nākamo objektu.
Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:
1) caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem
un citiem nepiederošiem priekšmetiem;
2) līdz 15 m garumā jābūt iztīrītiem caurtekas ieplūdes
vadošais grāvis un līdz 10m izplūdes vadošais grāvis;
3) gala sienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un
fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai
nepieciešamajā apjomā.
Lai novērstu nefunkcionējošu, deformētu caurteku atrašanos,
veikt esošo caurteku pilnīgu demontāžu.
Mērvienība:
demontētās caurtekas garums metros (m).
Iekārtas un mehānismi: ekskavators, bliete, veltnis, transporta
mehānismi vai cita līdzvērtīga tehnika.
Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz darba vietai; 2)
nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3) ceļa segas noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē
vēlākai ceļa segas
atjaunošanai; 4) bojātās caurtekas demontāža; 5) ceļa segas
atjaunošana;6) ceļa segas blīvēšana; 7) būvgružu utilizācija;
8) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.
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21.

Grāvju
tīrīšana,
rakšana ar
universālo
traktoru

m3

Grāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem
svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus.
Iztīrītajam vai atraktajam sāngrāvim jānodrošina efektīvs ūdens
novads, nepieļaujot tā uzkrāšanos sāngrāvī vai pie caurtekām.

m3

Grāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem
svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus.
Iztīrītajam vai atraktajam sāngrāvim jānodrošina efektīvs ūdens
novads, nepieļaujot tā uzkrāšanos sāngrāvī vai pie caurtekām.

22.
Grāvju
tīrīšana,
rakšana ar
kāpurķēžu
traktoru
23.

Nomaļu
grunts
uzauguma
noņemšana

m3

24.

Nogāžu
izskalojumu
likvidēšana

25.

Sāngrāvju
pļaušana

m3

km

Liekās grunts mehanizēta noņemšana un aizvešana, kas
uzkrājusies ceļa nomalēs, kas sašaurina brauktuvi un kavē
ūdens novadi no ceļa virsmas uz sāngrāvi. Pielietojamie
mehānismi: autogreiders, ekskavators-iekrāvējs un karavas
pašizgāzējs(i) noņemtās grunts aizvešanai uz Pasūtīja norādītu
atbērtni, kas nepārsniedz 10 km attālumu.
Darba apraksts: 1. visu darba izpildei nepieciešamo tehniku
pārbauciens ar darba vietu (autogreiders, ekskavators, kravas
pašizgāzējs(i)). 2. Ceļa nomales grunts uzauguma noņemšana.
3. Noņemtās grunts nogādāšana līdz Pasūtītāja norādītai
atbērtnei. 4. Nomeles šķērsprofila atjaunošana. 5. Ceļa klātnes
šķautnes atjaunošana. 5. Ceļa klātnes tīrīšana. 6. Pārbauciens
uz nākamo objetu vai bāzi.
Noņemtās nomales nedrīkst atstāt uz ceļa klātnes škautnes vai
pārvietot uz ceļa sāngrāvi. Noņemot uzaugumu, nav
pieļaujama grāvja nogāzes bojāšana. Pēc grunts noņemšanas
ceļa nomalēm jābūt ar šķērskritumu 3-4% ceļa klātnes šķautnes
virzienā. Ceļa klātnes segumam jābūt tīram. Pēc uzauguma
noņemšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade.
Nogādātai gruntij Pasūtītāja norādītā atbērtnē jābūt novietotai
atbilstoši Pasūtītāja noteiktām prasībām.
Ar nogāžu izskalojumiem, saprotami bojājumi, kas radušies
meža autoceļa segas konstrukcijā vai sāngrāvju nogāzēs, kas
galvenokārt radušies pēc intensīva nokrišņu daudzuma lietus
ūdenim izskalojot ceļa segas un sāngrāvju materiālu izveidojot
robveida tukšumus. Darba veids: nogāžu izskalojumu
aizpildīšana ar pievestu ceļa grants maisījuma materiālu.
Izmantojamās iekārtas mehānismi: autotransports grants
materiāla pievešanai, ekskavators, blietes, roku darba rīki.
Darba apraksts: 1) Pārbauciens līdz objektam. 2) pievestā un
atgūtā materiāla iestrādāšana izskalojumā, blīvēšana –
izskalojuma vietu aizber, iestrādājot materiālu ar roku darba
rīkiem vai mehanizēti un veic materiāla blīvēšanu. 3) Nogāzes
planēšana. 4) Pārbrauciens uz nākamo objektu. Izslakojuma
likvidēšanai nogāzes apakšējā daļā pēc iespējas vairāk
jāizmanto atgūtais materiāls. Darbus beidzot jāsavāc akmeņi,
kuru diametrs ir lielāks par 10 cm. Pēc nogāzes izskalojuma
likvidēšanas nogāzei jābūt līdzenai ar nemainīgu nogāzes
slīpumu.
Atvašu (Ø līdz 8 cm) un zāles pļaušana meža autoceļa joslās un
sāngrāvjos pilnā grāvja platumā.
Mērķis: nodrošināta ceļa pārredzamība, ceļa žūšana, kā arī
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Autogreidera
noma
(ar
operatoru)

stunda

Meža ceļu,
pievešanas
ceļu, stigu un
brauktuvju
līdzināsanasaldēšana

km

Ceļu
kaisīšana ar
smilti-granti

km

Caurteku
piegāde Ø 0,3,
0,5, 0,8, 1,0 m
bez
ievietošanas

m

Ģeotekstila
ieklāšana
(Stiepes spēks
15kN)

m2

Ģeotekstila
ieklāšana
(Stiepes spēks
20kN)

m2

100% kokosa
paklājs
caurteku gala
nostiprināšan
ai

m2

grāvju mehanizētas pārtīrīšanas iespējas.
Mērvienība: vienā ceļa pusē nopļautās joslas garums
kilometros (km).
Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz darba vietai; 2) pļaujamās
joslas attīrīšana no traucējošiem svešķermeņiem; 3) atvašu un
zāles pļaušana;
4) pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.
Iekārtas un mehānismi: traktors vai cita līdzvērtīga tehnika ar
uzkarinātu, piekabinātu pļaujmašīnu vai citi instrumenti.
Prasības darbu izpildei:
nopļautā zāle un atvases jāatstāj izklaidus uz grāvja nogāzes
satrūdēšanai;
atstātā zāle un atvases nedrīkst traucēt ūdens notecei no ceļa
klātnes un ūdens noteces sistēmas darbībai.
nodrošināšanai.
Autogreidera noma ar vadītāju. Autogreidera minimālā masa ir
16 T. Mērvienība: 1 darba stunda objektā. 1 (vienas) darba
stundas cenā jāiekļauj visas darbu izpildītājam saistītās
izmaksas, tajā skaitā, pārbrauciens līdz objektam, degvielas
izmaksas, darba spēka izmaksas, atgriešanās bāzē, kā arī
jebkuras citas attiecināmās izmaksas. Samaksa tiek veikta par 1
(vienas) stundas darbu objektā.
Meža ceļu, pievešanas ceļu, stigu un brauktuvju saldēšana
nolīdzinot, rokot, stumjot atsevišķus posmus zemas gaisa
temperatūru apstākļos vai pirms tām Daugavas, Rīgas, Gaujas,
Tīreļu mežniecības meža kvartālos, atbilstoši Pasūtītāja
izsniegtajam darba uzdevumam, lai izveidotu sasalušu
brauktuvi kokvedējiem vai traktortehnikai.
Meža ceļu, pievešanas ceļu un brauktuvju kaisīšana ar
pretslīdes materiālu izmantojot smilts-grants maisījumu.
Nokaisītā ceļa platums līdz 4 metri.
Caurteku ar konkrēto diametru piegāde līdz Pasūtītāja noteiktai
piegādes vietai, kas nav tālāka par 60 km rādiusā no Rīgas
centra vai 30 km rādiusā no Limbažu centra. Izmaksās
iekļautas caurteku iegādes izmaksas, transporta izmaksas,
caurteku iekraušanas un izkraušanas izmaksas.
Pēc pasūtītāja norādījuma, izmantojot darbu izpildītāja
materiāli tehnisko un darba spēka nodrošinājumu, veikt
pamatnes jeb grunts sagatavošanas un ģeotekstila ieklāšanas
darbus. Izmantotā ģeotekstila stieples spēks 15kN. Pēc
ģeotekstila ieklāšanas veikt virskārtas jeb grunts līdzināšanu
Pēc pasūtītāja norādījuma izmantojot darbu izpildītāja materiāli
tehnisko un darba spēka nodrošinājumu veikt pamatnes jeb
grunts sagatavošanas un ģeotekstila ieklāšanas darbus.
Izmantotā ģeotekstila stieples spēks 20kN. Pēc ģeotekstila
ieklāšanas veikt virskārtas jeb grunts līdzināšanu
Pēc pasūtītāja norādījuma izmantojot darbu izpildītāja materiāli
tehnisko un darba spēka nodrošinājumu, veikt caurteku galu
grunts sagatavošanas un 100% kokosa šķiedru materiāla
ieklāšanas darbus caurteku galos. Pēc kokosa šķiedru paklāja
ieklāšanas veikt caurteku galu grunts līdzināšanu

Līguma izpildei paredzamo minerālo materiālu iegūšana.
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Jāaizpilda tabula, norādot visu pieprasīto informāciju, kas apliecina ieguves vietā, karjerā esošā
minerālā materiāla atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām:

Minerālā materiāla veids

Ieguves vietas, karjera
nosaukums, atrašanās
vieta

Informācija par izmantojamo
materiālu. (pievienojot ekspluatācijas
īpašību deklerācijas un/vai atbilstības
sertifikātus un/vai materiālu testēšanas
pārskatus)

Smilts
Dabīgā grants
Grants šķembu maisījums
(frakcija 0-32 mm)
Dolomīta šķembas
(pēc finanšu piedāvājumā
norādīto frakciju veidiem)
Līguma izpildei paredzamās tehnikas vienības (iekārtas un mehānismi).
Jāaizpilda tabula, norādot visu pieprasīto informāciju un jāpievieno tehniskās pases, vai īpašuma
tiesību apliecinoša dokumenta apliecināta kopija. Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas
vienība ir īpašumā vai nomā (vai cita veida lietojumā). Ja tehnikas vienība tiek nomāta (atrodas
cita veida lietojumā), jānorāda nomas līguma (vai cita līguma) noslēgšanas datums, numurs,
iznomātājs (tehnikas īpašnieks) un kontakttālrunis un jāpievieno nomas, patapinājuma vai tml.
līguma vai priekšlīguma kopiju.
Tehnikas
vienības
nosaukums

Tehnikas
vienības
tips*

Valsts
reģistrācijas
numurs

Svarīgākie
tehniskie dati
(pilna masa)

Pieejamības
apraksts

Informācija par
nomas līgumu un
iznomātāju

*piemēram, buldozers, ekskavators, universālais ekskavators/iekrāvējs.
Pretendentam jābūt pieejamām sekojošām tehnikas vienībām:
(a) divi autogreideri ar katra greidera masu vismaz 16 T.
(b) trīs universālie ekskavatori/iekrāvēji;
(c) ne mazāk kā divi pašizgāzēji ar kravas kastes tilpumu 7m3 vai lielāku;
(d) viens pašizgāzējs ar velkošo ratu piedziņas formulu 4x4
_____________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) Vieta, datums.
DARBU SADAĻA B
Līguma izpilde: ne vēlāk kā (pretendenta norādītais) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma
noslēgšanas. Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu. Precīzu remontdarbu vietu,
remontdarbu veidu, apjomu un remontdarbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņu Pasūtītājs
noteikts darba uzdevumā. Darbu izpildes uzsākšanas termiņš nedrīkst būt garāks kā 7 (septiņas)
darba dienas.
Pasūtītāja prasības pārvadājumu pakalpojumam:
1. Minerālmateriālu iekraušanu, pārvadāšana no pasūtītāja norādītās vietas un izkraušana, izlīdzināšana
pasūtītāja noteiktajā vietā līgumā noteiktajā apjomā un termiņos, saskaņā ar Pārvadāšanas uzdevumu.
1.1. Izkraušanas, izlīdzināšanas vietas Pasūtītāja mežniecības - Tīreļu, Rīgas, Gaujas, Daugavas un
Katrīnas mežniecība.
1.2. Iekraušanas vietas var atrasties SIA “Rīgas meži” apsaimniekojamās teritorijas robežās vai ārpus
tām, bet ne tālāk par 60 km rādiusā no Rīgas centra vai 30 km rādiusā no Limbažu centra.
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2. Pakalpojumu sniedzējam pārvadāšanas pakalpojuma nodrošināšanai jābūt pieejamām vismaz sešām
tehnikas vienībām:
- vismaz diviem pašizgāzējiem 6x4 (Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no kuriem 2 ir velkošie)
- vismaz diviem pašizgāzējiem 6x6 (Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no kuriem 3 ir velkošie).
- vismaz divi pašizgāzējiem 4x4 (Kravas pašizgāzējs ar diviem tiltiem no kuriem 2 ir velkošie)
2.1. Vienlaicīgi jānodrošina vismaz divas tehnikas vienības pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2.2. Par katrā konkrētā situācijā nepieciešamo tehnikas vienību skaitu un kategoriju Pasūtītājs brīdinās
vismaz 1 darba dienu iepriekš.
2.3. Ja iekraušanas vietā pasūtītājam nav pieejams iekrāvējs, tad pretendents nodrošina savu
iekraušanas mehānismu, pasūtītāja norādītajā vietā.
2.4. Ja izkraušanas, izlīdzināšanas vietā pasūtītājam nav pieejams tehniskais nodrošinājums, tad
pretendents nodrošina savu izlīdzināšanas mehānismu, pasūtītāja norādītajā vietā.
3.Pārvadāšanas uzdevuma/kravas pavaddokumentu pieņemšana no Pasūtītāja/minerālmateriālu
izsniedzēja (karjera) un atdošana Pasūtītajam, to aizpildīšana un uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu noteiktām prasībām, tajā skaitā, nodrošināt Pārvadāšanas uzdevumu un rēķinu
elektronisku apriti.
4. Nodrošināt katrā kravā maksimāli pieļaujamā beramā materiāla apjoma pārvadāšanu;
5. Pārvadātājs pārvadājumu laikā nepapildinās kravas apjomu ar citas izcelsmes materiāliem.
6. Pakalpojuma izpildes laikā Pārvadātājs ir pilnībā atbildīgs, lai netiktu bojāti Pasūtītāja
infrastruktūras objekti, radot iespiedumus meža ceļa klātnē vai ceļmalā, bojāt ceļa segumu.
7. Ievērot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktās vides aizsardzības un
ugunsdrošības prasības un darba aizsardzības.
8. Sniedzot minerālmateriālu transportēšanas pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu un tehniskās
specifikācijas prasībām, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba
drošības, veselības aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas
sertifikācijas standartos noteiktās prasības, piegādes ķēdes standartu prasības, un citus Pasūtītāja
norādījumus, kas tieši izriet no pārvadājumu uzdevuma, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus šajās
jomās.
9. Pretendenta piesaistītās tehnikas vienības un personāls atbilst Pasūtītāja izvirzītajiem minimālajiem
kritērijiem, kas norādīti Nolikuma pievienotajā veidlapā Ziņas par Pretendenta tehniskām un
profesionālām spējām.
Pretendents ar parakstu apliecina, ka:
1) ir iepazinies un izpratis tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības pakalpojuma
izpildei un ar piedāvājumā norādīto personālu un tehnikas vienībām spēj nodrošināt visu
tehniskās specifikācijas prasību izpildi;
2) Piedāvājumā ir norādītās tehnikas vienības ir tehniskā kārtībā, atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām tehniskajām, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām;
3) ir saņemta visu personu piekrišana iekļaušanai Pretendenta piedāvājumā, kā arī piedāvājumā
norādītās personas nesaņem ienākumus, par kuriem nav veikta normatīvajos tiesību aktos
paredzēto nodokļu nomaksa, piedāvājumā norādīto personu kvalifikācija atbilst normatīvajos
tiesību aktos un Nolikumā noteiktajām prasībām;
4) Līguma noslēgšanas gadījumā par Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi atbildīgā
persona:
(norādīt amatu, vārdu uzvārdu, kontaktinformāciju e-pasts, telefons, faksa
numurs)_____________________________________________________
Pielikumā:
1. Ziņas par Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām ___lapām;
2. Reģistrācijas apliecības kopija uz ______lapām;
3. Dokumenta kopija, kas apliecina tehnikas tiesisko turējumu, ja Pretendents nav tehnikas
vienības īpašnieks vai kā turētājs nav norādīts reģistrācijas dokumentos uz ___ lapām;
4. Apliecības kopija, kas apliecina piesaistītā vadītāja/-u tiesības vadīt attiecīgo tehnikas vienību
uz ________lapām.
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___________________________________________________
vieta datums amats paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds
ZIŅAS PAR PRETENDENTA TEHNISKĀM un PROFESIONĀLĀM SPĒJĀM
A-Kravas pašizgāzējam – jāaizpilda par katru pašizgāzēja tehnikas vienību atsevišķi*
N.p.k.
Prasības Beramo materiālu
Pretendenta
transportēšanas pakalpojuma
Minimālās prasības
piedāvājums
izpildei
Tehnika birstošu kravu pārvadāšanai
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

4.

Tehnikas vienība
Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no
kuriem 3 ir velkošie, 6x6
Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no
kuriem 2 ir velkošie, 6x4
Kravas pašizgāzējs ar diviem tiltiem
no kuriem 2 ir velkošie, 4x4
Darba specifika
Beramo materiālu transportēšanas
tehnikas izpildāmie darbi
Beramo materiālu transportēšanas
tehnikas ietilpība, ber.m3
Normatīvo prasību ievērošana

Norādīts nosaukums,
(marka, modelis utml)
reģistrācijas numurs
Aprīkots - aizpilda
atbilstošo
Aprīkots - aizpilda
atbilstošo
Aprīkots - aizpilda
atbilstošo
Beramā materiāla,
pārvadāšana, izkraušana
7 m3 un vairāk

Darbā jāievēro Latvijas
Republikas normatīvajos
aktos noteiktās vides
aizsardzības, ugunsdrošības
prasības un darba
aizsardzības prasības
Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības
Beramo materiālu transportēšanas
Visiem agregātiem un
tehnikas ekspluatācijas darba kārtībā iekārtām, kuras atrodas
tehnikas vienības
aprīkojumā jābūt darba
kārtībā
Beramo materiālu transportēšanas
Nodrošināts ar darbam
tehnikas ekspluatācijas darba kārtība nepieciešamo degvielu,
tehnika nodrošināta ar darbam
smērvielām u.c.
nepieciešamo degvielu, smērvielām, materiāliem.
u.c. materiāliem
Atbilstošas kategorijas
Kvalifikācijas prasības
automašīnas autovadītāja
personālam – autovadītājiem, kas
apliecība, ar spēkā esošu
nodrošina pakalpojumu
derīguma
termiņu. Norādīt vadītāja
vārdu, uzvārdu, apliecības
Nr., kopiju pievienojot
pielikumā

* atbilstoši Tehniskai specifikācijai minimāli jābūt vismaz diviem pašizgāzējiem 6x4, diviem
pašizgāzējiem 6x6, diviem pašizgāzējiem 4x4.
___________________________________________________
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vieta datums amats paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds
B-Kravas iekraušanas un izlīdzināšanas tehnikai. Vismaz divas vienības.
Jāaizpilda par katru vienību atsevišķi*
N.p.k.
Prasības Beramo materiālu
Minimālās prasības
iekraušanai, izlīdzināšanai
Tehnika birstošu kravu iekraušanai, izlīdzināšanai
5.
Norādīts nosaukums,
5.1.
Tehnikas vienība
(marka, modelis utml)
reģistrācijas numurs
Iekrāvējam jāspēj iekraut
Iekrāvējs kravas pašizgāzēju
jebkura veida
5.2.
piekraušanai, materiālu
minerālmateriāls kausa
izlīdzināšanai*
tilpums ne mazāks par 1 m3
6.
Darba specifika
Beramo materiālu iekraušanas,
Minerālmateriāla
izlīdzināšanas tehnikas izpildāmie
iekraušana no jebkuras
darbi
pasūtītāja norādītās vietas,
kā arī pievestā
minerālmateriāla
izlīdzināšana. Tehnikai līdz
iekraušanas, izlīdzināšanas
vietai jānokļūst pašai vai ja
6.1.
piedāvātai tehnikai nav
atļauts pārvietoties pa
koplietošanas ceļiem, tad
kravas iekraušanas
mehānisma vienības
izcenojumā jāiekļauj arī
treilera izmaksas tehnikas
nogādāšanai līdz
iekraušanas vietai.
Normatīvo prasību ievērošana
Darbā jāievēro Latvijas
Republikas normatīvajos
aktos noteiktās vides
6.2.
aizsardzības, ugunsdrošības
prasības un darba
aizsardzības prasības
7.
Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības
Beramo materiālu iekraušanas,
Visiem agregātiem un
izlīdzināšanas tehnikas
iekārtām, kuras atrodas
ekspluatācijas darba kārtībā
tehnikas vienības
aprīkojumā jābūt darba
7.1.
kārtībā, ja tā pārvietojas pa
koplietošanas ceļiem, jābūt
nokārtotiem visiem
nepieciešamajiem
dokumentiem
Beramo materiālu kraušanas
Nodrošināts ar darbam
tehnikas ekspluatācijas darba kārtība nepieciešamo degvielu,
7.2.
tehnika nodrošināta ar darbam
smērvielām u.c.
nepieciešamo degvielu, smērvielām, materiāliem.
u.c. materiāliem
8.
Atbilstošas kategorijas
Kvalifikācijas prasības

Pretendenta
piedāvājums
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personālam, kas nodrošina
pakalpojumu

apliecība, ar spēkā esošu
derīguma
termiņu. Norādīt vadītāja
vārdu, uzvārdu, apliecības
Nr., kopiju pievienojot
pielikumā

* Kravas iekraušanas mehānisms var būt uz smagās automašīnas bāzes, riteņtraktora bāzes, cita
veida traktora bāzes u.c. Iekraušanas, izlīdzināšanas tehnikai jāspēj pārvietoties pa bezseguma
augsnēm.
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Vispārīgās vienošanās 2.pielikums
LĪGUMA Nr._____ PROJEKTS
Rīgā, 2018. gada ___.______________.
SIA „Rīgas meži”, reģistrācijas numurs 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš rīkojas uz statūtu un 08.01.2014. pilnvaras Nr.SRM-14-6-pv
pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
PS „LEMSAL BŪVNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103105893, biedra SIA "LIMBAŽU
BŪVNIEKS" valdes locekļa Uģa Kapzema personā, kurš darbojas pamatojoties uz
2016.gada 06.aprīļa
sabiedrības līgumu Nr. 06/04/2016 un Komerclikuma
noteikumiem, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, Pasūtītājs un
Izpildītājs, turpmāk katra no minētajām pusēm atsevišķi saukta - Puse vai abas kopā
sauktas - Puses,
ievērojot publiskā iepirkuma „Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot
vispārīgo vienošanos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/59, ietvaros
__.__.2018. noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.SRM-18-__-lī, (turpmāk – Vispārīgā
vienošanās), noslēdz Līgumu (turpmāk — Līgums) par turpmāk minēto:
1.Līguma priekšmets
1.1.Šī Līguma priekšmets ir meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi SIA „Rīgas meži”
mežniecību teritorijās, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Vispārīgās vienošanās
Specifikācijām, Izpildītāja Tehniskajam, Finanšu piedāvājumam un Pasūtītāja Darba
uzdevumam.
1.2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi veikt
Darbus (ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru izmaksas ir
iekļautas kopējā katru darbu veidu vienības cenā) Pasūtītāja norādītajās vietās.
1.3.Līguma darbības vieta - SIA „Rīgas meži” [attiecīgās] mežniecību teritorija
(kvartāls, nogabals).
1.4.Darbu izpildes termiņš _____ no Līguma noslēgšanas dienas.
1.5. Līguma Darbu kopējā summa EUR (bez PVN) _____.
2. Norēķinu kārtība
2.1.Par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Pasūtītājs veic apmaksu ne vēlāk ka 30
(trīsdesmit) dienu laikā no Pušu atbildīgo personu parakstīta Akta par Darbu nodošanu –
pieņemšanu un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Maksājums tiek veikts ar
pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu.
2.2.Rēķinu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta par Darbu nodošanu – pieņemšanu
parakstīšanas.
2.3.Pasūtītājs, veicot apmaksu par Darbiem atbilstoši Izpildītāja rēķinam, ir tiesīgs
ieturēt Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu, par to rakstiski informējot
Izpildītāju.
2.4.Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā
maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
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3.Darbu izpildes kārtība un nodošanas-pieņemšana
3.1. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā ___ darba dienu laikā, kā arī atsevišķiem
darbiem 48 stundu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
3.2. Darbi tiek veikti saskaņā̄ ar Pasūtītāja izstrādāto Darba uzdevumu, šo Līgumu,
Vispārīgo vienošanos un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.3. Sniega tīrīšanai un ceļa planēšanai Pasūtītājs nosaka operatīvu izpildi. Šādos
gadījumos Izpildītājam būs jāuzsāk Darbu izpilde 24 stundu laikā no Līguma nosēgšanas
brīža.
3.4. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto Darbu pieņemšanas
- nodošanas aktu, (turpmāk tekstā – Akts).
3.5. Pasūtītājs izskata iesniegto Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, piekrītot vai izsakot
savus iebildumus vai pretenzijas.
3.6. Gadījumā̄, ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Vispārīgās
vienošanās, Līguma un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un
nosacījumiem, (turpmāk tekstā – Neatbilstība), Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam
argumentētus iebildumus vai pretenzijas, (turpmāk tekstā – Pretenzija).
3.7. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laikā vienojas par
konstatēto Neatbilstību novēršanas kartību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā̄ gadījumā̄
Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot
protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Izpildītājs atkārtoti
iesniedz Pasūtītājam Aktu. Līdz Akta parakstīšanai Darbi uzskatāmi par nenodotiem.
3.8. Akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, Akta
parakstīšanas laikā nekonstatētiem, Darbu defektiem, trūkumiem vai citām neatbilstībām
Vispārīgās vienošanās, Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām, kā arī neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt pienācīgu Vispārīgās
vienošanās un Līguma saistību izpildi.
3.9. Gadījumā̄, ja Izpildītājs nav veicis Neatbilstību novēršanas darbus noteiktajā̄
terminā̄, tad Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, šos darbus veikt
patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Šajā̄ gadījumā̄ Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam
visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no attiecīga
Pasūtītāja pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus, tajā skaitā operatīvos darbus, saskaņā ar Pasūtītāja
noteikto Vispārīgās vienošanās 1.pielikumu “Specifikācijas” un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem. Par visiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē Darbu izpildi,
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā informē
Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto ē-pastu, un saskaņo tālāko
rīcību.
4.2. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanai izmantot atbilstošu tehniku, kurai ir veikta
valsts tehniskā apskate.
4.3. Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem, vai var uzticēt veikt nolīgto Darbu daļu
apakšuzņēmējam, ievērojot iepirkuma nolikuma noteikumus, Publisko iepirkumu likuma
prasības, kā arī šādus noteikumus: Izpildītājs atbild par visiem apakšuzņēmēja
veiktajiem darbiem, pašam uzņemoties visus riskus.
4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas
informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā̄ radītajiem zaudējumiem.
4.5. Veicot Darbus, Izpildītāja pienākumos ietilpst:
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4.5.1. visu ar darba drošību, darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību
saistīto normatīvo aktu ievērošana, kā arī visu nepieciešamo pasākumu veikšana
šajās jomās;
4.5.2. kartības un tīrības nodrošināšana Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes
laikā;
4.5.3. veicot Darbus, izmantoto ceļu un ceļu posmu saglabāšanu esošā tehniskā
stāvoklī. Ja Izpildītājs Darbu laikā veic darbības, kuru rezultātā̄ tiek pasliktināti
pievedceli vai ceļu posmu daļas, Izpildītājs novērš radušos bojājumus par saviem
līdzekļiem un Pasūtītāja noteiktā termiņā.
4.6. Izpildītājs, šī Līguma spēkā esamības laikā, apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un
ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem un/vai zaudējumiem Pasūtītāja vai tā
pārvaldītajam īpašumam.
4.7. Ja Izpildītājs, veicot Darbus, rada bojājumus Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam
īpašumam, par to tiek sastādīts Defektu akts un Izpildītājam ir pienākums par saviem
līdzekļiem novērst radītos bojājumus vai atlīdzināt zaudējumus, kādi Pasūtītājam rodas
sakarā ar defektu novēršanu.
4.8. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīvu pieeju Darba izpildes vietai.
4.9. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi paveiktajiem
Darbiem balstoties uz Finanšu piedāvājumā norādīto darbu veidu vienības
izcenojumiem, kas pievienoti Vispārīgās vienošanās pielikumā.
4.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka ceļu uzturēšana un remontdarbi notiek
tiek veikti sertificēta autoceļu būvdarbu vadītāja vadībā̄.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Par Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildīšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt
Izpildītājam balstoties uz katra darbu veida vienības cenu, kas norādīta Finanšu
piedāvājumā (Vispārīgās vienošanās pielikums) apmērā ar bezskaidras naudas norēķinu
uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.
5.2. Ja Izpildītājs neievēro Vispārīgās vienošanās, Līguma noteikumus un/vai Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz
pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu atlīdzināšanai.
5.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku u.c., resursiem, kas atrodas Darbu izpildes
vietā, kā arī par Izpildītāja vai trešo personu (apakšuzņēmēju) darbības vai bezdarbības
rezultātā̄ radīto kaitējumu.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības gadījumā̄, kad Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja vai tā
pārvaldītajam īpašumam radītos bojājumus, uzdot bojājumu novēršanu veikt citai
personai, piestādot Izpildītājam rēķinu par bojājumu novēršanu.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina
par paveiktajiem darbiem līgumsodu un citus maksājumus.
6. Pušu Atbildīgās personas
6.1.Līguma izpildei katra no Pusēm pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru
pienākums ir vadīt un sekot Līguma izpildei, risināt organizatoriskus jautājumus, kas
saistīti ar Līgumu, parakstīt Aktu, defektu aktus, aktus par konstatētajiem trūkumiem.
Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā
vai tās pielikumos.
6.2.Pasūtītājs
par
atbildīgo
personu
Līguma
darbības
laikā
norīko:
______________________, tālr.nr. _______________; faksa nr. +371 67037207, epasta adrese: ________________________
6.3. Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: ____________.
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7. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi
7.1.Puse ir atbildīga par kaitējumu vai tiešajiem zaudējumiem, kā arī Darbu izpildes
laikā trešajai personai nodalītajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ tiek nodarīti otrai
Pusei.
7.2.Par Līguma 2.1.punktā paredzētā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā līgumsodu
0,5 % (nulle komats pieci procenti) no termiņā nesamaksātās summas apmērā par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.
7.3.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 1.4.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā
līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no Darbu cenas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.
7.4.Ja Izpildītājs nenodrošina Darbu izpildi Līguma 4.10.punktā noteiktā speciālista
vadībā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100.00 par katru gadījumu.
7.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes saskaņā ar Līgumu.
8.Līguma grozīšanas un pārtraukšanas kārtība
8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
8.1.1. Izpildītājs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;
8.1.2. Izpildītājs nepilda vai atkārtoti pārkāpj Līguma noteiktās prasības;
8.1.3. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta, vai Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu;
8.1.4. Darbi tiek pildīti neatbilstoši Pasūtītāja noteiktajai specifikācijai un/vai
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
8.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā 2.1.punktā noteiktajā termiņā;
8.2.2. pret Pasūtītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta.
8.3. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu pirms tās darbības termiņa
notecējuma.
8.4. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības grozīt Līgumu, ievērojot Publisko iepirkumu
likuma noteikumus.
9. Strīdu risināšanas kārtība.
Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās savstarpēju sarunu ceļā, bet,
nepanākot vienošanos, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Nepārvarama vara
10.1.Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbības vai blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses
tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, varas pārvaldes
rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2.Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,
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kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un paredzama Vienošanās paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, ja tas ir iespējams, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
10.3.Ikviena no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot otrai Pusei rakstisku
paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas
apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.
11. Citi noteikumi
11.1.Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
11.2.Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu saistības, tiesības un pienākumus.
11.3.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības
vai, kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, pilnvarotā persona, telefona, faksa
numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
11.4.Līgums sastādīta latviešu valodā, __ (__________) eksemplāros, katra uz ____
(____) lappuses, ar vienādu juridisku spēku, no kurām viena glabājas pie Pasūtītāja, bet
pārējās attiecīgi pie katra Izpildītāja.
11.5.Līguma pielikumi:
12. Pušu rekvizīti un paraksti
Pušu adreses un rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas meži”
Reģ.Nr.40003982628
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve
78D, Rīga, LV-1029
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija
Banka: AS Citadele banka
Konts: LV15PARX0005508860001

___________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

IZPILDĪTĀJS:
PS „LEMSAL BŪVNIEKS”
Reģ.Nr.44103105893
Juridiskā adrese: „Pīlāgi”, Umurgas pag.,
Limbažu nov., LV-4004
Banka: AS Citadele banka
Konta Nr. LV45PARX0017040590001

____________________________
Biedra SIA “Limbažu Būvnieks” valdes loceklis
U.Kapzems
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Vispārīgās vienošanās 3.pielikums
FINANŠU GARANTIJAS NOTEIKUMI
Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti
iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Izpildes spējas garantijai
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai
nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu
pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez
filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts
kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam,
ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta
kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
1.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai
nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic
darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības
principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi
tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.
1.2. Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un
nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas
summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs
norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu
Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja
Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba
pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus.
Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija
drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski
to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2.4. garantijas summa ir 5 % apmērā no līgumcenas (bez PVN);
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības
iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International
Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu
garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication
No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās
tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju,
izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.
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