
 

3. pielikums  

atklāta konkursa 

„Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā” 

 iepirkuma identifikācijas Nr. MND 2019/2 

Nolikumam 

Tehniskais piedāvājums 

atklātam konkursam „Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā”  

ID Nr. MND 2019/2 
 

______________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums) 

adrese _____________________________________________________ 

vienotais reģistrācijas Nr. _________________________ 

1. Apliecinājumi: 

1.1. Pretendents (ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) pēc līguma noslēgšanas ar 

Mālpils novada domi 3 mēnešu laikā nodrošinās visu sadzīves atkritumu savākšanu no 

atkritumu valdītājiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju un slēgs līgumus par sadzīves 

atkritumu savākšanu ar Mālpils novada teritorijā esošajiem atkritumu valdītājiem.  

1.2.  Pirms darbu uzsākšanas tiks izstrādati atkritumu izvešanas maršruti, saskaņojot tos ar 

Pasūtītāju.  

1.3.  Atkritumu izvešanas grafiks tiks saskaņots ar atkritumu valdītāju - Pakalpojuma 

saņēmēju, slēdzot līgumu. 

1.4. Nodrošināsim lietošanai derīgu sadzīves atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšanu 

Pakalpojuma saņēmējiem bez papildu maksas, nodrošinot tiem iespēju izvēlēties dažāda 

tilpuma konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai (vismaz šādus: 120 l,140l, 240 l, 370 

l, 660 l, 770l,  1,1 m3 (+/-10%) un 2,5 m3, 4,5 m3, 10 m3, 14 m3, 20 m3 (+/-15%). 

1.5. Apliecinām, ka sadzīves atkritumu savākšanas, pārkraušanas, pārvadāšanas un 

uzglabāšanas darbi Mālpils novadā tiks veikti saskaņā ar ES un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu, Mālpils novada domes 2011.gada 28.septembra saistošo noteikumu 

Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā ”  un 2011. gada 30 

novembra grozījumi Nr.13 “Grozījumi 2011.gada 28. septembra saistošajos noteikumos 

Nr.11 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā””, iepirkuma nolikuma 

un tehniskās specifikācijas prasībām. 

2. Nodrošinājums ar nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas transportu un konteineriem 

atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.1.1.apakšpunkta prasībām.  

Lai veiktu pakalpojuma izpildi, piedāvājam šādu specializēto tehniku un atkritumu konteinerus 

(tvertnes): 

Nr.p.k. Specializētā tehnika Skaits Raksturojums 

atbilstoši prasībām 

Transportlīdzekļa 

tehniskās pases 

reģistrācijas Nr.1 

1.     

2.     

                                                           
1 Ja transportlīdzeklis ir īpašumā vai lietojumā, pievieno transportlīdzekļa apliecības kopiju, vai arī nomas līguma kopiju, 

vienošanos, nodomu protokolu vai cita veida dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir vai uz līguma izpildes 

uzsākšanas brīdi būs nodots pretendenta īpašumā vai lietojumā 
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Nr.p.k. Atkritumu konteineru veids Tilpums Skaits Foto vai skice Īpašumtiesību 

statuss2 

1.      

2.      

3.      

4.      

  

3. Nodrošinājums ar transportu un konteineriem dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanai 

atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.2. punkta prasībām. 

Lai veiktu pakalpojuma izpildi, piedāvājam šādu specializēto tehniku. 

Nr.p.k. Transportlīdzekļa veids Skaits Īpašumtiesību statuss Transportlīdzekļa 

tehniskās pases 

reģistrācijas Nr.3 

1.     

 

Konteineru atrašanās vietas Tilpums Skaits Atkritumu veidi Īpašumtiesību 

statuss4 

Mālpils     

1. Nākotnes iela 1     

2. Nākotnes iela 4     

3. Kastaņu iela 7     

4. Krasta iela 4     

5. Ķiršu iela 4     

6. Ķiršu iela 5/7     

7. Ķiršu iela 6     

8. Dārza iela 4     

9. Ozolu ielā pie transformatora     

10. Lapu ielas galā     

11. Pretī Ceriņu ielai 10     

12. Enerģētikas iela 3     

13. Garkalnes iela 8     

14. Jaunā iela 3, PII ”Māllēpīte”     

15. Jaunā iela 6a- Veikals TOP     

16. Pirts iela 7 - Centrs GK     

17. Pils iela 14     

18. Pils iela 7     

19. Pils iela 6 ( Mālpils muiža)     

20. Pirts iela 5     

21. Silarozes, Mālpils novads     

22. Skulmes iela 5( “Virši-A”)     

23. Sporta iela 1     

                                                           
2 Ja atsevišķs konteineru skaits nav īpašumā, pievieno nomas līguma kopiju, vienošanos, nodomu protokolu vai cita veida 

dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgie konteineri ir vai uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs nodotas pretendenta īpašumā 

vai lietojumā 
3 Ja transportlīdzeklis ir īpašumā vai lietojumā, pievieno transportlīdzekļa apliecības kopiju, vai arī nomas līguma kopiju, 

vienošanos, nodomu protokolu vai cita veida dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir vai uz līguma izpildes 

uzsākšanas brīdi būs nodots pretendenta īpašumā vai lietojumā 
4 Ja atsevišķs konteineru skaits nav īpašumā, pievieno nomas līguma kopiju, vienošanos, nodomu protokolu vai cita veida 

dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgie konteineri ir vai uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs nodotas pretendenta īpašumā 

vai lietojumā 
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24. Zemeņu iela 17     

SIDGUNDA     

25. Lemburgas kokzāģētava     

26. Dimanti/Kristāli     

27. “Akas”     

    UPMALAS     
   28. Tīnes iela1,SIA “Kvist”     

29. Pie autobusa pieturas     

VITE     

30. Pie “Rijniekiem”     

 

4. Darba organizācijas plāns atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.6.4.apakšpunkta prasībām. 

4.1.Darba laika organizācija.  

Jāapraksta, kā tiks nodrošināta Pakalpojuma sniegšana, ikdienas darba koordinēšana 

(norādot atbildīgos speciālistus – skat.tabulu), kā arī informācijas apmaiņas kārtību: 

saziņa ar Pasūtītāju, Pakalpojuma saņēmējiem. 

Atbildīgo speciālistu saraksts: 

Nr. Profesijas 

nosaukums 

Iepriekšējā pieredze 

(norāda tikai darbu 

vadītājam/iem) 

Pamatpienākumi Speciālistu 

skaists 

 Darbu vadītājs    

     

 

4.2. Pakalpojuma izpildes kvalitātes nodrošināšanas sistēma.  

Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, tās ieviešanas metodes un tās kontrole, 

kurai jābūt piemērotai tehniskās specifikācijas noteikto prasību izpildei. Jāapraksta 

rīcība, kas nodrošinās Līguma projekta 5.1.punktā uzskaitīto pārkāpumu 

nepieļaušanu. 

4.3. Darba drošības prasību ievērošana.  

Jāapraksta darba aizsardzība, darba vides un risku kontrole, kā arī vides prasību 

ievērošanas nosacījumi; 

4.4. Darbinieku nodrošinājums ar specializēto apģērbu u.c. nepieciešamo 

materiāltehnisko aprīkojumu. 

4.5. Informatīvās sistēmas datu bāze. 

Detalizēti jāapraksta informatīvās sistēmas datu bāzes izveide un datu uzkrāšanas 

principi tajā. 

5. Iespēja sniegt citus pakalpojumus (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.7.punktu). 

Norāda pakalpojumus, ja piedāvā. 

6. Līguma projekts ar Pakalpojuma saņēmēju (Tehniskā piedāvājuma pielikumā Word 

formātā). 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts   

Datums  


