APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2016.gada 2.marta sēdē

ATKLĀTA KONKURSA
„SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERU

PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA”
NOLIKUMS
iepirkuma identifikācijas numurs PIEJURA 2016/3

Tukums, 2016.gads

Atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana” nolikums

1. Vispārīgā informācija
1.1.
Iepirkuma identifikācijas numurs
PIEJURA 2016/3
1.2.
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
(AAS „Piejūra”)
Adrese:
Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Reģ.nr.:
40003525848
Banka:
AS „Swedbank”
Kods:
HABALV2X
Konts:
LV50HABA0551021320784
Tālruņa Nr.:
+371 63123306
Faksa Nr.:
+371 63123306
E-pasta adrese:
piejura@tukums.lv
Pasūtītāja kontaktpersona:
valdes priekšsēdētāja Indra Rassone, tālruņa
Nr.+371 63123306.
1.3.
Iepirkuma priekšmets
Sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomu.
1.4.
Līguma izpildes vieta un laiks
1.4.1. Līguma izpildes vieta – Piejūras reģiona (Talsu novads, Dundagas novads, Rojas novads,
Mērsraga novads, Tukuma novads, Kandavas novads, Jaunpils novads, Engures novads un
Jūrmalas pilsēta).
1.4.2. Līguma termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
1.5.
Nolikuma saņemšanas vieta
Nolikumu var saņemt līdz 2016.gada 2. maijam plkst.11:00, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā,
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv.
1.6.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 2.maijam
plkst.11.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts
atgriezts atpakaļ iesniedzējam.
1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti AAS „Piejūra” birojā Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā,
2016.gada 2. maijam plkst.11.00.
1.6.3. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendenta pārstāvis piedāvājumu atvēršanā uzrāda
personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo
pretendentu.
1.6.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots iepirkuma komisijas sastāvs. Pēc
iepirkuma komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts. Pēc tam katrs
iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pēc apliecinājumu
parakstīšanas iepirkuma komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā,
nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto līgumcenu. Visi
iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem. Kad visi piedāvājumi atvērti,
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piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē un lēmumu
par atklāta konkursa uzvarētāju pieņem slēgtā sēdē.
1.7.
Piedāvājuma noformēšana
1.7.1. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām un jāiesniedz aizlīmētā
iepakojumā, uz kuras jānorāda:
1.7.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.7.1.2. pretendenta nosaukums un adrese;
1.7.1.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Sadzīves atkritumu konteineru
pārvadājumu pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas numurs PIEJURA 2016/3.
Neatvērt līdz 2016.gada 2.maijam plkst.11.00”;
1.7.2. Piedāvājums sastāv no:
1.7.2.1. pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai atklātā konkursā (viens
oriģināls un divas kopijas);
1.7.2.2. tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas);
1.7.2.3. finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).
1.7.3. Piedāvājuma ārējā iepakojumā (nolikuma 1.7.1.punktā norādītajā aploksnē) ievieto divus
aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda atzīmi “ORIĢINĀLS” vai
“KOPIJAS”, kā arī pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu.
1.7.4. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai
kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
1.7.4.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”;
1.7.4.2. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu.
1.7.5. Piedāvājumam jābūt cauršūtam. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst
pievienotajam satura radītājam.
1.7.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.7.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā
dokumentācija var tikt iesniegta svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
1.7.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
norāda personu, kas iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību,
kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
1.7.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.7.11. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai
caurauklots.
1.7.12. Iesniegtie piedāvājumi atklātā konkursā, izņemot šā nolikuma 1.6.1.punktā noteikto
gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.
Iepirkuma priekšmets ir sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu
sniegšana, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomu (1.pielikums).
2.2.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.3.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
3. Prasības pretendentiem
3.1.
Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā
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3.1.1. Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists,
vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistīti ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
3.1.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
3.1.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
3.1.1.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
3.1.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.
3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas
kā:
3.1.2.1. viena vai vairāku tādu valsts pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi,
3.1.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.
3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas
ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
3.1.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek
likvidēts.
3.1.5. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās
datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju nav konstatēts, ka pretendentam dienā, kad
paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai pretendentam,
attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā
lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3.1.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām.
3.1.7. Augstāk minētajos punktos noteiktās prasības attiecas uz:
3.1.7.1. pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība);
3.1.7.2. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības (prasības, kas noteiktas nolikuma 3.1.2.3.1.6.punktos);
3.1.7.3. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām (prasības, kas noteiktas nolikuma 3.1.2.3.1.6.punktos).
3.1.8. Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas
tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nevar būt mazāka par 80 procentiem (vai
nesasniegt valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa
likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta
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apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents
kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša
pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
3.2.
Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta
saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām
3.2.1. Pretendentam ir vai tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai saņems normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā izsniegtu speciālu atļauju (licenci), kas dod tiesības veikt sadzīves atkritumu
konteineru pārvadājumus.
3.2.2. Pretendenta rīcībā ir personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā
specifikācijā noteikto prasību izpildi.
3.2.3. Pretendents pakalpojuma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai
apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā
pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
3.2.4. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 3.punktā norādītajām pretendentu atlases
prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā izvērtēšanā nepiedalās.
4.
Iesniedzamie dokumenti
4.1.
Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (2.pielikums). Pieteikumu paraksta
pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai viņa pilnvarota persona. Pieteikumā norāda
pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka pretendenta sniegtā informācija savas
kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.
4.1.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta
pirmajā daļā minētie ierobežojumi. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu
pretendentu pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs noteiks ne īsāku
par 10 darbdienām pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
4.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota
reģistrācijas apliecības kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta reģistrāciju
likumdošanā noteiktā kārtībā.
4.1.4. Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā
piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras tas nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus
paredzamos apakšuzņēmējus. Papildus apakšuzņēmējiem, kuru veicamo plānoto pakalpojumu
apjoma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, norāda katram
šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.
4.1.5. Dokuments, kas apliecina amatpersonas, kura parakstījusi pretendenta pieteikumu dalībai
atklātā konkursā, pilnvaras.
4.1.6. Dokuments, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam.
4.1.7. Izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta
/ personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās / Apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās.
4.1.8. Nolikuma 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.5.punktā noteiktie pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz
arī visiem personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība), kā arī pretendenta norādītiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo plānoto pakalpojumu
apjoma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēji
papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkumā.
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4.1.9. Apakšuzņēmēja veicamo plānoto pakalpojumu apjoma kopējo vērtību noteic, ņemot vērā
apakšuzņēmēja un visu šā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo
pakalpojumu vērtību. Šīs iepirkuma procedūras izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncerna likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai
kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrībā, kurā izšķirošā ietekme ir citai
kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4.1.10. Šīs iepirkuma procedūras izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja
piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumu, kas nepieciešami iepirkuma līguma
izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona šos darbus sniedz pretendentam vai citam
apakšuzņēmējam.
4.2.
Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikumam pievienotajā
Tehniskajā specifikācijā (1.pielikumu) noteiktajām prasībām.
4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā ietverama informācija (apraksts) par sniegtā pakalpojuma izpildi.
Aprakstā jāietver:
4.2.2.1. tehniskās specifikācijas interpretācija, raksturojot pakalpojuma sniegšanas mērķus un
sasniedzamos rezultātus;
4.2.2.2. piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību;
4.2.2.3. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts;
4.2.2.4. pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums;
4.2.2.5. pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.
4.2.3. Tehniskajam piedāvājumam pievienojami dokumenti, no kuriem nepārprotami secināms,
ka Pretendenta rīcībā ir vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai būs normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā reģistrēta atkritumu konteineru pārvadāšanai paredzēta tehnika – 3 (trīs) āķa tipa
pašizgāzēji ar piekabi, paredzēti āķa tipa konteineru pārvadāšanai un tukšošanai, aprīkotas ar GPS
sekošanas iekārtām.
4.2.4. Tehniskajam piedāvājumam pievienojami dokumenti, no kuriem nepārprotami secināms,
ka Pretendenta rīcībā ir personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā
specifikācijā noteikto prasību izpildi.
4.3.
Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši piedāvājuma veidlapai (3.pielikums).
4.3.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas un izdevumi, kas saistītas ar pakalpojuma
sniegšanu, jābūt paredzētiem visiem riskiem pakalpojuma sniegšanai, kas saistīti ar cenu
izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, izņemot
pievienotās vērtības nodokli (PVN), u.c. izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi.
5.
Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai un
konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
6.
Iepirkuma līgums
6.1.
Pasūtītājs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēgs, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu, saskaņā ar nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (4.pielikums).
6.2.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3.
Pretendents, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums ir tiesīgs veikt personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
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7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību šā nolikuma prasībām.
7.1.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu
piedāvājumā.
7.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.5. Izslēgt pretendentu no vērtēšanas atklātā konkursā, ja viņa piedāvājums neatbilst šim
nolikumam un Publisko iepirkumu likumam.
7.1.6. Izvēlēties nākamo pretendentu ar zemāko piedāvāto cenu, ja izraudzītais pretendents
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.2.
Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt atklātā konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par konkursa nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo
nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
8.1.5. Iesniegt sūdzību par iepirkuma komisijas darbību attiecībā uz atklāta konkursa likumību.
8.2.
Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši šā nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9. Pielikumi
9.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
9.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
9.3. Finanšu piedāvājuma veidlapa (3.pielikums);
9.4. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums).
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1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERU PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

1. Pakalpojuma mērķis un nepieciešamais gala rezultāts
Noteiktā vietā, veidā, apjomā un termiņā pārvadāti sadzīves atkritumi.
2. Galveno sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumā iekļauto procesu
uzskatījums
2.1. Informācijas saņemšana no pasūtītāja par vietu un laiku pārvadāšanas uzdevumu izpildes
uzsākšanai.
2.2. Pasūtītāja definētu konkrētu sagatavoto sadzīves atkritumu konteineru (skatīt konteineru
specifikāciju1) identificēšana, izvilkšana un uzkraušana Atkritumu pārkraušanas stacijā:
2.2.1. Jūrmalas atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacija (Ventspils šoseja 61, Jūrmala),
2.2.2. Tukuma atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacija (Dienvidu iela 1, Tukums, Tukuma
novads),
2.2.3. Kandavas atkritumu pārkraušanas stacija (Daigones iela 20, Kandava, Kandavas
novads),
2.2.4. Rojas atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacija (Roja, Rojas novads).
2.3. Uzkrauto sadzīves atkritumu konteineru kravas apjoma noteikšana, pavaddokumentu
noformēšana.
2.4. Uzkrauto sadzīves atkritumu konteineru kravas pārvadāšana no atkritumu pārkraušanas
stacijas līdz Cieto sadzīves atkritumu poligonam „Janvāri”, Laidzē, Talsu novadā.
2.5. Piegādāto sadzīves atkritumu konteineru kravas nosvēršana, izkraušana Cieto sadzīves
atkritumu poligonā „Janvāri”, Laidzē, Talsu novadā.
2.6. Kravas nodošanas dokumentu noformēšana.
2.7. Izkrauto sadzīves atkritumu konteineru nogādāšana atkritumu pārkraušanas stacijā.
3. Pakalpojuma sniegšanā izmantojamā tehnika
3.1. Pakalpojumu sniedz ar pretendenta tiesiskā turējumā esošu normatīvajos aktos noteiktajām
tehniskajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru pārvadāšanai
piemērotu tehniku – āķa tipa pašizgāzējs, paredzēts āķa tipa konteineru pārvadāšanai
un tukšošanai. Katra āķa tipa pašizgāzēja pilna masa ne mazāka kā 26 t, 3 asis, piekabe
ne mazāk kā 18 t (2-3 tilti), piekabes garums ne mazāk kā 6 m, jābūt derīgai tehniskajai
apskatei, obligātai civiltiesiskai apdrošināšanai, KASKO apdrošināšanai, Autoceļu
direkcijas izdotai pārvadājumu licencei, tahogrāfam, aprīkotam ar GPS sekošanas
iekārtu.
3.2. Katrs āķa tipa pašizgāzējs reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, ir normatīvo aktu
prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī un atbilst darba drošības un vides aizsardzības
prasībām.
3.3. Līguma saistību izpildi nodrošina ar pretendenta piedāvājumā norādīto (-ajiem) āķa tipa
pašizgāzēju (-iem).
3.4. Katrs pakalpojuma sniegšanā iesaistītais āķa tipa pašizgāzējs pastāvīgi ir nodrošināts ar
mobilā tālruņa balss sakariem (pastāvīgi viens konkrēts mobilā tālruņa numurs uz
katru āķa tipa pašizgāzēju).
1

Konteineru specifikācija kā atsevišķs dokuments ievietots pasūtītāja mājaslapā.
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4. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais personāls
Pakalpojuma sniegšanā tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu tehniskajā specifikācijā
noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
5. Pakalpojumiem izvirzītās prasības
5.1. Nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru izvilkšanu un uzkraušanu un pārvadāšanu, kā
arī izkraušanu piegādes vietā līgumā noteiktajā apjomā.
5.2. Ievērot kravas uzmērīšanas /svēršanas un nodošanas noteikumus.
5.3. Nodrošināt darba izpildes termiņu ievērošanu, kas paredzēti līgumā un pārvadāšanas
uzdevumā.
5.4. Nodrošināt kravas pavaddokumentu pieņemšanu no pasūtītāja, to aizpildīšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībā, uzskaiti pasūtītāja noteiktajā kārtībā, atgriešanu pasūtītājam
un atskaišu sniegšanu.
5.5. Katram reisam izvēlēties visoptimālāko pārvadāšanas maršrutu.
5.6. Pārvadājuma laikā nepapildināt kravas apjomu ar citas izcelsmes sadzīves atkritumiem.
5.7. Nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu līgumā noteiktajā kārtībā.
6. Prasības attiecībā uz vides aizsardzību, veselības aizsardzību, darba drošību un
aizsardzību
Pakalpojuma sniegšanas laikā pretendentam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības
prasības, darba drošības noteikumus un darba aizsardzības prasības.
7. Reisu skaits 2014., 2015.gadā no atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacijām uz Cieto
sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri”, Laidzē, Talsu novadā

Jūrmalas atkritumu
pārkraušanas, šķirošanas
stacija – poligons „Janvāri”
Tukuma atkritumu
pārkraušanas, šķirošanas
stacija - poligons „Janvāri”
Kandavas atkritumu
pārkraušanas stacija poligons „Janvāri”
Rojas atkritumu
pārkraušanas, šķirošanas
stacija - poligons „Janvāri”

2014. gads

2015.gads

1452

1091

580

598

12

11

75

72

8. Pretendents ir materiāli atbildīgs par pārvadājamo konteineru tehnisko stāvokli.
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2.pielikums
PRETENDENTA PIETEIKUMS
dalībai atklātā konkursā
„Sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana”
(identifikācijas Nr. PIEJURA 2016/3)

1.
Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies,
piedāvājam sniegt sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu, saskaņā ar atklāta
konkursa nolikuma prasībām par summu:
Piedāvājuma cena bez PVN _______________________________________________________
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________
(PVN __% vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________
(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

2. Apliecinām, ka:
2.1. piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visas nolikumā noteiktās izmaksas;
2.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
2.3. mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma procedūras dokumentos ir izvirzītas
Pretendentiem.
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr./personas kods:
Juridiskā/deklarētā adrese:
Biroja/dzīvesvietas adrese:
Bankas nosaukums un filiāle:
Bankas kods:
Konta Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
e-pasta adrese:
Kontaktpersona: ___________________________ (vārds, uzvārds) ____________ (tālruņa Nr.).
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses iepirkuma līgumu parakstīs pretendenta
pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits –
nosaukt atbilstošo) pamata.
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums
Piedāvājuma parakstīšanas datums
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3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātā konkursā
„Sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana”
(identifikācijas Nr. PIEJURA 2016/3)

Pakalpojuma izmaksu pozīcijas (EUR)
Maršruta
nosaukums
Sadzīves
atkritumu
konteineru
pārvadājumi no
Jūrmalas līdz
Talsiem
Sadzīves
atkritumu
konteineru
pārvadājumi no
Tukuma līdz
Talsiem
Sadzīves
atkritumu
konteineru
pārvadājumi no
Kandavas līdz
Talsiem
Sadzīves
atkritumu
konteineru
pārvadājumi no
Rojas līdz Talsiem

Cena EUR
(bez PVN)
par vienību

Plānotais
vienību
skaits
36
mēnešos

Vienības
nosaukums

Vienību
skaits

Jūrmala – Talsi –
Jūrmala

1

3815

Tukums – Talsi Tukums

1

1767

Kandava – Talsi –
Kandava

1

35

Roja – Talsi – Roja

1

221

Cena EUR
(bez PVN)
kopā

Kopā (bez PVN)
PVN (__%)
Kopā (ar PVN)

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums
Piedāvājuma parakstīšanas datums
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4.pielikums
LĪGUMS Nr.__________ (Projekts)
par sadzīves atkritumu konteineru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu
Tukumā,

20__.gada __.__________________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
(reģistrācijas numurs 40003525848, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) tās valdes
priekšsēdētājas Indras Rassones personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma
tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
__________________________________ (reģistrācijas numurs __________________, juridiskā adrese
_____________________________________), tās ___________________________ personā, kur_
rīkojas saskaņā ar __________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārvadātājs, no otras
puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu konteineru
pārvadājumu pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2016/3, turpmāk šā līguma
tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un Pārvadātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1.
Pārvadātājs apņemas ar savu tehniku un darbaspēku Pasūtītāja noteiktā termiņā, kārtība,
apjomā un kvalitātē, ievērojot šajā līgumā noteiktās saistības, veikt sadzīves atkritumu konteineru
pārvadāšanu, saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā (līguma 1.pielikums) noteiktajiem
procesiem un prasībām (turpmāk tekstā – pakalpojums).
1.2.
Pakalpojuma izpildes vieta – Piejūras reģions (Talsu novads, Dundagas novads, Rojas
novads, Mērsraga novads, Tukuma novads, Kandavas novads, Jaunpils novads, Engures novads
un Jūrmalas pilsēta).
2. Līdzēju saistības
2.1.
Pārvadātājs pakalpojuma izpildē nodrošina iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto
tehniku (āķa tipa pašizgāzēji ar piekabēm) un personālu. Pakalpojuma izpildē iesaistītās tehnikas
vienības uzskatītas līguma 2.pielikumā.
2.2.
Pārvadātājs garantē un ir atbildīgs, ka līguma 2.pielikumā norādītā tehnika visā līguma
darbības laikā atrodas normatīvo aktu prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī, ar atbilstošu tehnisko
aprīkojumu pakalpojuma veikšanai.
2.3.
Pārvadātājs nodrošina, ka pakalpojuma izpildei tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu līgumā noteikto
prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
2.4.
Pārvadātājam ir pienākums savlaicīgi, ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš, rakstveidā
paziņot Pasūtītājam par plānotajām tehniskajām apkopēm, remontiem u.c. objektīviem iemesliem,
kas ilgst vairāk par 1 (vienu) dienu, un kā rezultātā daļēji vai pilnīgi tiek ierobežota pakalpojuma
veikšana, kā arī par iepriekš minēto pakalpojuma izpildes ierobežojumu apjomu un termiņu.
Neplānota ārkārtas tehnikas remonta veikšanas gadījumā Pārvadātājs Pasūtītāja pārstāvi informē
12 (divpadsmit) stundu laikā.
2.5.
Pārvadātājs garantē, ka līguma 2.pielikumā minētās tehnikas izmantošanu prioritāri šī
līguma saistību izpildei. Pakalpojumu veikšana trešo personu vai savām vajadzībām pieļaujama
tikai pēc šajā līgumā noteikto pakalpojumu izpildes attiecīgajā periodā paredzētā pilnā apjomā vai
pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
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2.6.
Līguma darbība laikā Pārvadātājs nodrošina iespēju Pasūtītājam par saviem līdzekļiem
izvietot Pasūtītāja simboliku (nosaukums, logo u.c.) uz šī līguma saistību izpildē iesaistīto tehniku.
Pārvadātājs ir atbildīgs par Pasūtītāja simbolikas saglabāšanu. Līguma darbības laikā Pārvadātājs
garantē, ka uz šī līguma saistību izpildē iesaistītā tehnikas vienībām ir izvietota Pārvadātāja
simbolika (nosaukums un logo).
2.7.
Pārvadātāja pienākumi:
2.7.1. ar līgumā norādīto tehniku nodrošināt šajā līgumā un pārvadāšanas uzdevumā
minētā pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā;
2.7.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek pamanītas iespējamas nelikumīgas darbības ar
Pasūtītāja sadzīves atkritumu konteineriem;
2.7.3. pakalpojuma izpildes laikā nepapildināt Pasūtītāja sadzīves atkritumu konteineru
kravu ar citas izcelsmes sadzīves atkritumiem;
2.7.4. līguma darbības laikā uzglabāt āķa tipa pašizgāzēju darba un atpūtas laika
kontrolierīces fiksēto informāciju un uzrādīt Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma;
2.7.5. līguma darbības laikā nodrošināt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtas
speciālās atļaujas (licences) kravu autotransporta komercpārvadājumu veikšanai
spēkā esamību, kā arī normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izsniegtu licences kartīti
katram āķa tipa pašizgāzējam, kas norādīts līguma 2.pielikumā, spēkā esamību;
2.7.6. līguma darbības laikā nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izsniegtas
Valsts vides dienesta izdotas atkritumu pārvadāšanas atļaujas spēkā esamību;
2.7.7. nodrošināt degvielas uzpildi, neietekmējot pakalpojuma izpildes kārtību un nemainot
Pasūtītāja noteiktos kravas pārvadāšanas maršrutus;
2.7.8. nodrošināt līguma izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām attiecībā uz pakalpojuma izpildi.
2.8.
Pārvadātāja tiesības:
2.8.1. saņemt pārvadāšanas uzdevumu līgumā noteiktā kārtībā;
2.8.2. līgumā noteiktā kārtībā un apmērā saņemt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi
veiktu pakalpojumu;
2.8.3. neskaidrību gadījumā prasīt Pasūtītājam izskaidrot pārvadāšanās uzdevumā norādīto
informāciju.
2.9.
Pasūtītāja pienākumi:
2.9.1. līgumā noteiktā kārtībā nodrošināt pārvadāšanas uzdevuma izsniegšanu
Pārvadātājam;
2.9.2. nodrošināt pārkraušanas staciju un poligona ceļu un laukumu uzturēšanu, kā arī
sniega tīrīšanu ziemas periodā, lai Pārvadātājs varētu piekļūt pārkraušanas stacijai
un/vai poligonam un veikt pakalpojuma izpildi;
2.9.3. saskaņā ar līguma noteikumiem veikt samaksu Pārvadātājam par savlaicīgi un
kvalitatīvi veiktu pakalpojumu;
2.9.4. savlaicīgi izskatīt Pārvadātāja sniegto informāciju par pakalpojuma izpildi kavējošiem
apstākļiem.
2.10. Pasūtītāja tiesības:
2.10.1. pārbaudīt Pārvadātāja līguma izpildes nodrošināšanā iesaistītās tehnikas un tās
aprīkojuma atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām;
2.10.2. apturēt pakalpojuma veikšanu, par to rakstveidā paziņojot Pārvadātājam, gadījumā,
ja tiek konstatēts, ka Pārvadātājs veic pakalpojumu ar šī līguma vai normatīvo aktu
prasībām neatbilstošu aprīkotu tehniku, nosakot termiņu attiecīgās neatbilstības
novēršanai. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pārvadātājam radušies
saistībā ar pakalpojuma apturēšanu šajā apakšpunktā noteiktajā gadījumā;
2.10.3. vienpusēji apturēt pakalpojuma veikšanu un neizsniegt pārvadāšanas uzdevumu,
kā arī samazināt līguma kopējo pakalpojumu apjomu apturēšanas periodā neizpildīto
pakalpojumu apmērā, gadījumos, kad ir konstatēti Pārvadātāja izdarīti
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ugunsdrošības, darba drošības, vides aizsardzības noteikto prasību pārkāpumi.
Pakalpojuma apturēšana tiek piemērota laika periodā līdz pārkāpuma novēršanai.
3. Pakalpojuma izpildes kārtība
3.1.
Līguma kopējais pakalpojuma apjoms sastāv no iepirkuma tehniskajā specifikācijā (līguma
1.pielikums) atbilstoši izpildīto pārvadāšanas uzdevumu summas. Katras konkrētās atkritumu
konteineru kravas (turpmāk tekstā arī – krava) apjoms tiek noteikts atbilstoši kravas
pavaddokumentos norādītajam apjomam kubikmetros.
3.2.
Pakalpojuma veikšanai Pasūtītājs izsniedz pārvadāšanas uzdevumu, nosūtot to uz
Pārvadātāja līgumā norādīto elektronisko pasta adresi un telefoniski informējot Pārvadātāja
norādīto dispečera punktu.
3.3.
Atbilstoši konkrētajiem apstākļiem pārvadāšanas uzdevumā var tikt ietverta visa vai daļa
no šādas informācijas:
3.3.1. pakalpojuma uzsākšanas vieta;
3.3.2. kravas apjoms kubikmetros (m3);
3.3.3. kravas piegādes vietas adrese un iespējamie izkraušanas laiki;
3.3.4. pakalpojuma izpildes termiņš;
3.3.5. informācija, kas nepieciešama kravas pavaddokumentu noformēšanai;
3.3.6. kravas saņēmēja nosaukums un piegādes vietas adrese.
3.4.
Pasūtītājs, sastādot pārvadāšanas uzdevumu, pēc iespējas optimizē pārvadāšanas
maršrutus, lai samazinātu Pārvadātājam nelietderīgus pārbraucienus, bet tam nav pienākums
nodrošināt iepriekšējā maršruta beigas nākošā maršruta sākumā un/vai pielāgot pārvadāšanas
maršrutus Pārvadātāja tehniskajām vajadzībām (piemēram, degvielas uzpilde, personāla nomaiņa
u.tml.).
3.5.
Pārvadātājam ir saistoša visa pārvadāšanas uzdevumā norādītā informācija.
3.6.
Pirms katras kravas iekraušanas pārvadāšanai Pārvadātājam ir pienākums pārliecināties,
ka:
3.6.1. Pārvadātājs atrodas Pasūtītāja norādītajā vietā;
3.6.2. attiecīgā krava ir Pasūtītāja īpašums;
3.6.3. pārvadājamā krava un piegādes vieta atbilst pārvadāšanas uzdevumam.
3.7.
Veicot sadzīves atkritumu konteineru izvilkšanu un iekraušanu, Pārvadātājs ir atbildīgs, lai
netiktu bojāti infrastruktūras objekti, radot iespiedumus ceļa klātnē vai apmalē.
3.8.
Pasūtītājam nav pienākums līguma darbības laikā nodrošināt pārvadāšanas uzdevuma
izsniegšanu, pakalpojuma pieņemšanu un citu šī līguma saistību izpildi brīvdienās, svētku dienās
un naktīs, izņemot gadījumus, ja Līdzēji par to atsevišķi vienojušies. Pasūtītājs nodrošina atbalstu
Pārvadātājam jautājumos, kas saistīti ar pārvadāšanas uzdevumu, darba dienās no plkst.8.00 līdz
plkst.18.00 un sestdienās laikā no plkst.10.00 līdz plkst.17.00. Pasūtītājam ir tiesības mainīt laiku,
vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš par to brīdinot Pārvadātāju.
3.9.
Pasūtītājs nodrošina katras kravas maksimālā svara ierobežojumu ievērošanu, kas noteikts
spēkā esošajos normatīvajos aktos. Pasūtītājs ir materiāli atbildīgs par šī līguma punkta
pārkāpšanu, ieskaitot kompetentu institūciju noteikto sodu samaksu.
3.10. Pārvadātājam ir jāaizved visi sadzīves atkritumu konteineri, kuru pārvadāšanu ir uzdevis
Pasūtītājs.
3.11. Pasūtītājam ir tiesības noteikt konkrētu kravas pārvadāšanas maršrutu un tas
pārvadātājam ir saistošs. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav noteicis konkrētu kravas pārvadāšanas
maršrutu, Pārvadātājam pienākums izvēlēties iespējami īsāko maršrutu. Gadījumā, ja neparedzētu
apstākļu dēļ (piemēram, avārijas, ceļu remontdarbi) Pārvadātājam ir jāmaina iepriekš noteiktais
pārvadāšanas maršruts, Pārvadātājam tas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
3.12. Pārvadātājs, konstatējot, ka pārvadāšanas uzdevuma izpilde var radīt infrastruktūras
objektu bojājumus, pārtrauc pakalpojuma izpildi un nekavējoties informē Pasūtītāju. Pārvadātājam
ir tiesības turpināt pakalpojuma izpildi tikai pēc Pasūtītāja rakstveida atļaujas saņemšanas, pretējā
gadījumā, Pārvadātājs atbild par radītajiem zaudējumiem.
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3.13. Pārvadātājs nodrošina kravas izkraušanu Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā.
3.14. Gadījumā, ja pildot pārvadāšanas uzdevumu, Pārvadātājs konstatē, ka objektīvu iemeslu
dēļ pakalpojumu nav iespējams izpildīt pārvadāšanas uzdevumā noteiktajā termiņā, Pārvadātājam
ir pienākums savlaicīgi par to informēt Pasūtītāju, norādot pakalpojuma izpildes kavējuma
iemeslus. Pasūtītājs, atzīstot Pārvadātāja sniegtos paskaidrojumus par pamatotiem, var veikt
izmaiņas pārvadāšanas uzdevumā.
3.15. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izpildīt
pārvadāšanas uzdevumu vai veikt izmaiņas pārvadāšanas uzdevumā, ja tiek konstatēti
pakalpojuma izpildi kavējoši apstākļi, par kuriem ir atbildīgs Pasūtītājs (piemēram, nenotīrīts
sniegs).
3.16. Par veiktajiem pakalpojumiem pēc kravas uzmērīšanas un pavaddokumentu saņemšanas 1
(vienu) reizi nedēļā (ja Līdzēji nav vienojušies citādāk) un ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu
laikā pēc kravas piegādes, Līdzēju pilnvarotie pārstāvji sastāda un paraksta pakalpojumu
pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.17. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt pakalpojumu, ja Pārvadātājs nav veicis kravas
pārvadājumus pilnā apmērā, atbilstoši šajā nodaļā noteiktajai kārtībai.
4. Speciālais pilnvarojums kravas pavaddokumentu noformēšanai
4.1.
Ar šī līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro līgumā norādīto Pārvadātāja pārstāvi noformēt
pavadzīmi.
4.2.
Līguma 4.1.punktā noteiktā speciālā pilnvarojuma ietvaros pirms katras kravas
pārvadāšanas uzsākšanas Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt attiecīgās pavadzīmes
noformēšanu 4 (četros) eksemplāros, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un pasūtītāja
noteiktajām prasībām.
4.3.
Pārvadātājam ir pienākums veikt izsniegto pavadzīmju veidlapu uzskaiti un līdz katra
mēneša 3. (trešajai) darba dienai sniegt atskaiti Pasūtītājam.
4.4.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atsaukt šajā nodaļā noteikto speciālo pilnvarojumu.
5. Kravu nodošanas kārtība
5.1.
Ar šī līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro līgumā norādītos Pārvadātāja pārstāvjus nodot
pārvadāšanas uzdevumā minētos sadzīves atkritumu konteinerus kravas saņēmējam, kā arī
piedalīties kravas uzmērīšanā šajā līgumā paredzētajos gadījumos.
5.2.
Kravas saņēmējs nodrošina tūlītēju kravas uzmērīšanu un Pārvadātāja pārstāvim ir
jāpiedalās sadzīves atkritumu konteineru uzmērīšanā. Pārvadātāja pārstāvim ir pienākums:
5.2.1. pārliecināties, ka tiek izmērīts viss kravas daudzums;
5.2.2. pārliecināties par kravas saņēmējs sastādītajā kravas uzmērīšanas aktā norādītajiem
katras kravas daļas (konteinera) apjomiem tonnās;
5.2.3. parakstīt kravas saņēmēja sastādīto kravas uzmērīšanas aktu (Gadījumā, ja
Pārvadātāja pārstāvis nepiekrīt kravas uzmērīšanas aktā norādītajai informācijai,
viņam ir pienākums nekavējoties par to informēt Pasūtītāju);
5.2.4. nodot pavadzīmes kravas saņēmējam.
5.3.
Kravas uzmērīšanas aktā tiek ietverta šāda informācija:
5.3.1. kravas uzmērīšanas vieta un laiks;
5.3.2. pavadzīmes numurs;
5.3.3. katras kravas daļas (konteinera) apjoms tonnās un kravai kopā (tonnās);
5.3.4. kravas uzmērītāja vārds, uzvārds;
5.3.5. pārkraušanas stacija, no kuras piegādāta attiecīgā krava;
5.3.6. nepieciešamības gadījumā cita Pasūtītāja noteikta informācija.
5.4.
Krava uzskatāma par nodotu ar brīdi, kad ir parakstīts kravas uzmērīšanas akts un kravas
saņēmējam ir iesniegti pavadzīmes 4 (četri) eksemplāri.
5.5.
Pārvadātājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē kravas nodošanu
kravas saņēmējam, saņemot tālākas rīcības norādījumus.
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6. Samaksas kārtība
6.1.
Pasūtītājs veic samaksu par Pārvadātāja izpildītajiem pakalpojumiem saskaņā ar
izcenojumiem, kas norādīti līguma 2.pielikumā un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
Pārvadātāja pakalpojumu vērtība ietver visu izdevumu kompensāciju, kuri radušies Pārvadātājam
izpildot līgumsaistības.
6.2.
Pamats rēķina izrakstīšanai par Pārvadātāja veiktajiem pakalpojumiem ir:
6.2.1. atbilstoši līguma prasībām veikti kravas pārvadājumu pakalpojumi;
6.2.2. kravas saņēmēja parakstīta pavadzīme;
6.2.3. Pārvadātāja un Pasūtītāja pārstāvju abpusēji parakstīts pakalpojumu pieņemšanas –
nodošanas akts.
6.3.
Pasūtītājs samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pārvadātāja izrakstītā rēķina
saņemšanas, samaksu veicot Pārvadātāja norādītajā bankas kontā.
7. Līdzēju atbildība
7.1.
Pārvadātājs uzņemas materiālu atbildību par pārvadāšanai saņemtajiem sadzīves
atkritumu konteineriem ar konteineru iekraušanas brīdi līdz laikam, kad konteineri izkrauti
pasūtītāja norādītajā vietā un ir parakstīts kravas pavaddokuments vai akts par kravas
pieņemšanu.
7.2.
Gadījumā, ja Pārvadātājs neveic pakalpojumu Pasūtītāja izsniegtajā pārvadāšanas
uzdevumā paredzētajā apjomā, Pārvadātājs samaksā Pasūtītājam izdevumus, kas radušies par
katru termiņā nepārvadāto sadzīves atkritumu konteineru.
7.3.
Pārvadātājs ir atbildīgs par materiālajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies
Pārvadātāja prettiesiskas rīcības rezultātā.
7.4.
Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē līguma 6.3.punktā noteikto rēķina samaksa termiņu, tad
Pasūtītājs Pārvadātājam maksā nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
7.5.
Par šī līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgais Līdzējs atlīdzina otram
Līdzējam nodarītos zaudējumus.
7.6.
Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par līguma izpildes laikā Pārvadātāja nodarītajiem
zaudējumiem trešajām personām.
8. Līguma spēkā stāšanās un darbības laiks
8.1.
Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā 36 (trīsdesmit
sešus) mēnešus, t.i., līdz 20_____.gada __. ___________.
8.2.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9. Līguma pirmstermiņa izbeigšana
9.1.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pārvadātājam
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
9.2.
Līgums tiek izbeigt nekavējoties, ja:
9.2.1. Pārvadātājam izsniegtā speciālā atļauja (licence) komercpārvadājumu veikšanai ir
anulēta, uz laiku apturēta vai beidzies tās termiņš un Pārvadātājs to nav atjaunojis;
9.2.2. Pārvadātājam izsniegtā Valsts vides dienesta izdotā atkritumu pārvadāšanas atļauja
tiek anulēta, uz laiku apturēta vai beidzies tās termiņš un Pārvadātājs to nav
atjaunojis;
9.2.3. Pārvadātājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ierosināts
maksātnespējas process.
10. Nepārvarama vara
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10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst.
10.2. Tam Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par tiem rakstveida trīs dienu laikā jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo
saistību izpildes termiņu.
10.3. Pēc pieprasījuma līguma 10.2.punktā minēto ziņojumu ir jāpapildina ar izziņu, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk
par 30 (trīsdesmit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par
to rakstiski otram Līdzējam. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību
pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.
11. Apakšlīgumi
11.1. Pārvadātājs slēdz līgumus par noteiktu pakalpojumu izpildi ar piedāvājumā norādītajiem
apakšuzņēmējiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā šā līguma
noteikumiem un iepirkuma procedūras dokumentācijai.
11.2. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Pārvadātājs balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu.
11.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkumā Pārvadātājs balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem: 1) apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām,
kas attiecas uz apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati
kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Pārvadātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā
noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta
pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
11.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no
līguma cenas, bet uz kura iespējām iepirkumā Pārvadātājs nav balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem
atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi.
11.5. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma
39.1panta ceturtās, piektās, septītās, astotās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas
noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no
dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.
11.6. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai apakšuzņēmēja
iesaistīšanai līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
11.7. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Pārvadātāja apakšuzņēmēja darbība vai veikto pakalpojumu
kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, līguma izpildes
laikā iesniegt Pārvadātājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja aizstāšanai ar citu ar
līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Pārvadātājam ir pienākums pēc iespējas
nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Pārvadātājam nav tiesību pieprasīt jebkādu
papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju aizstāšanu.
11.8. Pārvadātājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par to darbu
izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī līguma noteikumu ievērošanu.
11.9. Pārvadātājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Pārvadātāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nenes nekādu
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atbildību, t.sk. arī materiālu, par Pārvadātāja savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā
piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
12. Noslēguma noteikumi
12.1. Termini, kas lietoti šajā līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti
iepirkuma – atklāta konkursa – dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini
līguma tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina
nozīmi. Līguma izpildes gaitā Līdzējiem ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie
noteikumi.
12.2. Neviens no Līdzējiem bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas nedrīkst nodot no līguma
izrietošos pienākumus un tiesības trešajām personām.
12.3. Pasūtītājs
par
pilnvaroto
pārstāvi
līguma
izpildes
laikā
norīko
____________________________, tālrunis____________, fakss _____________, e-pasts____________.
12.4. Pārvadātājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ____________________,
tālrunis____________, fakss _____________, e-pasts____________.
12.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu.
12.6. Līdzējiem ir pienākums informēt vienam otru par izmaiņām, kas var ietekmēt pakalpojuma
sniegšanu (reorganizācija, streiki, u.c.), kā arī par rekvizītu maiņu.
12.7. Šis līgums ir interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.8. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.
12.9. Gadījumā, ja Līdzēji 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, Līdzēju strīdus saistībā
ar līgumu izšķirs tiesa pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.
12.10. Nosūtītie paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem:
12.10.1.ja tie nogādāti personīgi pret parakstu par saņemšanu – nodošanas dienā;
12.10.2.ja tie nosūtīti pa pastu ar ierakstītu vēstuli – 7 (septiņas) dienas pēc nodošanas
pastā;
12.10.3.ja tie nosūtīti pa faksu – nosūtīšanas dienā, kuru apstiprina faksa aparāta ziņojums;
12.10.4.ja tie nosūtīti pa e-pastu – nosūtīšanas dienā, kuru apliecina attiecīga izdruka.
12.11. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ___lapām, pa vienam katram Līdzējam. Abiem
līgumiem ir vienāds juridisks spēks. Tiem pievienoti līguma 12.13.punktā minētie pielikumi.
12.12. Ja kāds no šā līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie līguma punkti paliek
spēkā.
12.13. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
12.13.1. 1.pielikums – iepirkuma Tehniskā specifikācija;
12.13.2. 2.pielikums – _______________;
12.13.3. 3.pielikums – ________________________.
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””
reģistrācijas numurs 40003525848
adrese Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101
tālr. 63123306, fakss 63123306
AS „Swedbank”
Konts: LV50HABA0551021320784
Kods: HABALV2X

Pārvadātājs:

Valdes priekšsēdētāja
I.Rassone __________________
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