VECUMNIEKU NOVADA DOME
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr. 63920593, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

TIRGUS IZPĒTE - CENU APTAUJA
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2021. gada 21. aprīlī

Nr. 3-28/2021/250

Iepirkums “Āra kāpņu remontdarbi pie Valles pagasta pārvaldes un betona
apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes”
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: Inese Kampa, tālr. 63920589, e-pasts: inese.kampa@vecumnieki.lv.
2. Iepirkuma priekšmets: Āra kāpņu remontdarbi pie Valles pagasta pārvaldes un betona
apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(1.pielikums).
3. Priekšizpētes veikšanas mērķis: noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvērtētu iespēju slēgt
līgumu vai izvēlētos atbilstošu iepirkuma veidu un piemērojamo procedūru.
4. Iepirkuma metode: zemsliekšņa iepirkuma konkurss.
5. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 28. aprīlim
plkst. 14.00, nosūtot to pa e-pastu: inese.kampa@vecumnieki.lv skenētā formā (Finanšu
piedāvājumam jābūt parakstītam) vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu, vai iesniedzot personīgi Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29,
Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
6. Līguma izpildes vietas:
6.1. Valles pagasta pārvalde „Dzirnas”, Vallē, Valles pag., Vecumnieku nov.;
6.2. Kurmenes pagasta pārvalde „Pagastmāja”, Kurmenē, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.
7. Līguma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
8. Būvobjekta apskate 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.
Objektus var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar kontaktpersonu:
Kurmenē ar komunālās saimniecības vadītāju Vasiliju Kozlanu tālr. 29392563;
Vallē ar Valles pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Radziņu, tālr.65152893, 26668961.
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. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: Pretendents (t.sk. apakšuzņēmēji un katrs
personu apvienības dalībnieks) ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (ja

konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu
prasībām) vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā,
tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas
brīdi, ja ar pretendentu tiek nolemts slēgt līgumu. Par pretendenta reģistrāciju Būvkomersantu
reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā (sistēmas adrese tīmeklīwww.bis.gov.lv.) Ārvalstu personām jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas
reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita
līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju,
licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

11. Prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi:
Pretendentam 5 (piecos) iepriekšējos gados (2020., 2019., 2018., 2017., 2016. gadā un
2021.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze, sekmīgi izpildo
vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma pakalpojumus ES
valstīs un/vai Latvijā.
Par līdzīga satura pakalpojumu tiks uzskatīti būvdarbi, kas ietver bruģēšanas darbus.
Par līdzīga apjoma pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kura summa ir bijusi
vismaz 70% no pretendenta piedāvājuma cenas (bez PVN) Katrs pakalpojums var būt
realizēts ne vairāk kā 2 līgumu ietvaros.
Sniegto pakalpojumu sarakstu (pieredzes objektus) iekļauj Finanšu piedāvājumā.
12. Apmaksas nosacījumi: Apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanasnodošanas akta abpusējas parakstīšanas par visu darbu pabeigšanu un izpildītāja rēķina
saņemšanas katrā objektā atsevišķi. Var sastādīt vienu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā
uzrādīts katrs objekts atsevišķi.
13. Iesniedzamie dokumenti (skatīt arī noteikumu 5.punktu):
1) Finanšu piedāvājums (veidlapa noteikumu 2.pielikumā);
2) Tāmes Excel formātā, atsūtot tās pa e-pastu.
Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, tad papildus tāmes jāiesniedz arī Excel formātā,
atsūtot tās pa e-pastu;
14. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas
tiesības).
Izpilddirektore

A.Saldābola

1.pielikums
21.04.2021. tirgus izpēteicenu aptaujai Nr.3-28/2021/250

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkums “Āra kāpņu remontdarbi pie Valles pagasta pārvaldes un betona
apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes”
1. Tehniskā piedāvājuma būvdarbu apjomi - MS Excel dokumenta formātā ir tirgus izpētescenu aptaujas tehniskās specifikācijas sastāvdaļa.
Darbi jāveic 2 objektos:
1) Betona apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes ”Pagastmāja”,
Kurmenē, Kurmenes pagastā;
2) Āra kāpņu remontdarbi Valles pagasta pārvaldē „Dzirnas”, Vallē, Valles pagastā.
2. 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.
3. Tāmes 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.
Tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par
pareizu formulu izmantošanu. Visās tāmēs norādīto cenu skaitļu noapaļošanu veic,
atstājot divus ciparus aiz komata (piem., pielietojot Excel funkciju ROUND, tā, lai
aprēķinos slēptā veidā netiktu iekļauts vairāk par 2 cipariem aiz komata).
4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro bez PVN ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz
komata. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.
5. 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.
6. 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).
7. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Būvuzņēmējs.
8. 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.
9. Pilnībā izpildīts darbs jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā 2
(divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
10. Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas ir vismaz 2 (divi) gadi.

Izpilddirektore

A.Saldābola

2.pielikums
21.04.2021. tirgus izpēteicenu aptaujai Nr. 3-28/2021/250

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums “Āra kāpņu remontdarbi pie Valles pagasta pārvaldes un betona
apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes”
atbilstoši tehniskajai specifikācijai
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Tālr., e-pasts:
Bankas rekvizīti:
Iepazinies(-ušies) ar tirgus izpētes - cenu aptaujas „Āra kāpņu remontdarbi pie Valles
pagasta pārvaldes un betona apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes”
prasībām, piedāvājam veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai par šādu līgumcenu:
Piedāvājuma cena bez PVN, EUR
Darbi
Betona apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes
”Pagastmāja”, Kurmenē, Kurmenes pagastā
Āra kāpņu remontdarbi Valles pagasta pārvaldē
„Dzirnas”, Vallē, Valles pagastā
Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN
PVN 21% , EUR
Kopējā piedāvājuma cena, EUR ar PVN 21%
1. Ar šo apliecinām, ka:
1) mums ir šāda pieredze:
Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts
Pasūtītājs
(vārds, uzvārds vai
nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese)
kontaktpersona, tālrunis

Objekta
adrese

Sniegto pakalpojumu
apraksts

Pretendenta veikto
pakalpojumu
kopējā summa,
EUR bez PVN

Pakalpojuma
sniegšanas
periods

2) piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un visi
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi
(izņemot PVN);
3) mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu
izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi;
4) apstiprinām, ka veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no
Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir __ (_______) gadi;
5) piekrītam pretendentiem izvirzītajām prasībām un garantējam to izpildi;
6) piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā darbu izpildes laikā;
7) ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

2. Piesaistītais speciālists
Piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs____________________
(vārds, uzvārds)
būvprakses sertifikāta (atzīmēt atbilstošo jomu) ēku būvdarbu vadīšanā vai ceļu
būvdarbu vadīšanā Nr.____________.
Piedāvājuma iesniedzēja vārds,
uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona, pievienojot pilnvaras kopiju

Izpilddirektore

A.Saldābola

