VECUMNIEKU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009115957, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts , Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 63976100, fakss 63960524, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

TIRGUS IZPĒTE - CENU SALĪDZINĀŠANA
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 12. februārī

Nr. 3-28/2020/174

Ielu apgaismojuma izbūve Ceriņu, Kļavu ielā, Vecumniekos,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
1. Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933
Tālruņa numurs: 63976100, e-pasta adrese: vecumnieki@vecumnieki.lv
Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas enerģētiķis Pēteris Briedis, tālr. 29650545,
e-pasts:
peteris.briedis@vecumnieki.lv;
Inese Kampa,
tālr. 63920589,
e-pasts:
inese.kampa@vecumnieki.lv.
2. Iepirkuma priekšmets: Ielu apgaismojuma izbūve Ceriņu, Kļavu ielā, Vecumniekos,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
3. Iepirkuma metode: pasūtītājs izpildītāja izvēlei veic cenu aptauju.
4. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 26. februārim
plkst.16.00, nosūtot pa e-pastu: inese.kampa@vecumnieki.lv skenētā formā vai parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai personīgi Vecumnieku novada domē,
Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
5. Līguma izpildes vieta: Ceriņu, Kļavu iela, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads.

6. Būvobjekta apskate tiek organizēta 2020. gada 19. februārī plkst. 10.00 un ir vēlama, lai
izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā
tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai
informācijai.
Pulcēšanās Ceriņu un Kļavu ielas krustojumā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā,
Vecumnieku novadā. Kontaktpersona: enerģētiķis Pēteris Briedis, tālr. 29650545.
7. Līguma izpildes termiņš: 3 (triju) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
8. Apmaksas nosacījumi: Apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc Pieņemšanasnodošanas akta abpusējas parakstīšanas par visu darbu pabeigšanu un izpildītāja rēķina
saņemšanas.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad
pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai procedūra ir izbeigta,
neizvēloties nevienu piedāvājumu, izņemot izvēlētā uzvarētāja piedāvājums - spēkā līdz
noslēgts iepirkuma līgums.

10. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
11. Iesniedzamie dokumenti:
Tāme, kurā iekļauts arī apliecinājums par darbu un materiālu kvalitātes garantijas
laiku – ja tāme tiek iesniegta skenētā formā vai personīgi, papildus tāme jāiesniedz arī Excel
formātā, atsūtot to pa e-pastu.
12. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu.

Izpilddirektore

A. Saldābola

Pielikums
12.02.2020. tirgus izpēteicenu salīdzināšanai Nr. 3-28/2020174

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ielu apgaismojuma izbūve Ceriņu, Kļavu ielā, Vecumniekos,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
1. Tehniskā piedāvājuma apjomi - MS Excel dokumenta formātā ir tirgus izpētes-cenu
salīdzināšanas tehniskās specifikācijas sastāvdaļa.
2. Darbi veicami atbilstoši SIA „Baupro”, reģistrācijas Nr. 43603061727, Bauskas novada
būvvaldē akceptētajai tehniskajai shēmai „Ielu apgaismojuma izbūve Ceriņu, Kļavu iela
Vecumniekos, Vecumnieku novadā” un citiem šajā tehniskajā specifikācijā minētajiem
nosacījumiem, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus.
3. Jāņem vērā, ka no Galveno montāžas darbu apjomu un materiālu specifikācijas izslēgta
pozīcija “Asfalts” un “Asfalta seguma atjaunošana”, kas nav jāiekļauj tāmē. Minētais
attiecas arī uz Galveno montāžas darbu apjomu un materiālu specifikāciju PDF formātā.
4. Atbilstoši tehniskajai specifikācijai jāsniedz piedāvājums būvdarbiem. Tāmē jāiekļauj visi
nepieciešamie darbi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņš, montāžas,
demontāžas darbi un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un
neparedzētu darbu izpilde, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu
noteiktajā termiņā un vietā.
5. Tāme jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.
pielikumam, lokālās tāmes beigās pievienojot virsizdevumu daļu un peļņu. Pretendents ir
atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
6. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir
informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā
ar iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces,
kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās
specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
7. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā
rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto
materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c.
dokumenti).
8. Pretendents tāmē pievieno apliecinājumu par darbu un materiālu kvalitātes garantijas
laiku.
9. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Būvuzņēmējs.
10. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.
noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
11. Pilnībā izpildīts darbs jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā 3
(triju) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
12. Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un visi
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi.
13. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona. Ja
piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz arī pilnvaras kopija.
Izpilddirektore

A. Saldābola

