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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
LNS 2013/08M

1.2. Pasūtītājs un iepirkuma līguma slēdzējs
1.2.1. Pasūtītājs:
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, turpmāk tekstā Pasūtītājs.
Pasūtītāja rekvizīti:
adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,
reģistrācijas Nr. 40008000615,
tālrunis: +371 67470444, fakss: +371 67470444
Bankas rekvizīti:
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr. LV48TREL9185276004000
Pasūtītājs veic iepirkumu Līguma slēdzēja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām.
1.2.2. Iepirkuma Līguma slēdzējs:
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk tekstā saukts Pircējs
adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,
reģistrācijas Nr. 40003276127,
tālrunis/teksta telefons: +371 67611660, fakss: +371 6745324
Bankas rekvizīti:
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

1.3. Iepazīšanās ar iepirkuma procedūras nolikumu
1.3.1. Ar Iepirkuma procedūras nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums) var iepazīties un to lejuplādēt
Pasūtītāja interneta mājas lapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi”, adrese:
http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, līdz 2013. gada 28. oktobrim.
1.3.2. Kontaktpersona: Eduards Bērziņš- Lācis, tālrunis +371 29196805, fakss +371 67453242, e- pasts:
iepirkumi@lns.lv.

1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 28. oktobrim plkst.1200 Rīgā,
Elvīras ielā 19, 2. stāvā, 3. kabinetā darba dienās no plkst. 900 līdz 1500, iesniedzot personīgi vai nosūtot
pa pastu, vai ar kurjerpastu, tā lai piedāvājums tiktu saņemts līdz 2013. gada 28. oktobrim plkst.12 00.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.4.2. Iepirkuma komisijas pilnvarotā persona Laura Gaile pieņem piedāvājumus un reģistrē visus
piedāvājumu iesniedzējus. Iesniedzot piedāvājumu, pretendenta pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu,
pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.
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1.5. Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt sekojošai informācijai:
 Iepirkuma procedūrai “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”;
 iepirkuma identifikācijas Nr. LNS 2013/08M;
 Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083;
 Pretendenta nosaukums un adrese.
1.5.2. Piedāvājums: 1 ORIĢINĀLS, bet Tehniskajam- finanšu piedāvājumam arī 1 KOPIJA uz papīra
un elektroniskā KOPIJA uz datu nesēja CD-R, jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā, lapām jābūt
caurauklotām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, kurā
norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina
pretendenta pārstāvis.
1.5.3. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.
1.5.4. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma
prasībām, komisija var lemt un tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu.
1.5.5. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai
matemātiskām kļūdām.
1.5.6. Piedāvājumā iekļauj Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus.
1.5.7. Pretendents iesniedz pretendenta pārstāvja parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta
persona, kura pārstāv pretendentu uz pilnvarojuma pamata, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt
pretendentu.
1.5.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija vai viss piedāvājums
jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.5.9. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodās, katram dokumentam jāpievieno pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.6. Objekta apskate
1.6.1. Objekta apskate pretendentiem ir obligāta.
1.6.2. Kopīga objekta apskate notiek 2013. gada 17. oktobrī plkst. 10:00. Pulcēšanās Elvīras ielā 19,
Rīgā, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” 6. kabinetā Kontaktpersona- Eduards Bērziņš- Lācis,
tālrunis: +371 29196805.
1.6.3. Ja ieinteresētā piegādātāja pārstāvjiem nav iespēju ierasties uz objekta apskati Nolikuma 1.6.2.
punktā minētajā laikā, tam jāsazinās ar kontaktpersonu par iespēju veikt objekta apskati citā laikā.
1.6.4. Pēc apskates piegādātāju pārstāvji parakstās objekta apskates lapā.
1.6.5. Pretendenta pārstāvim apskates laikā jānovērtē objekts tā, lai pretendenta piedāvājumā būtu
ietverti visi potenciāli iespējamie būvdarbi un ar tiem saistītie izdevumi pilnā apjomā.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets: Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotās renovācijas būvdarbi
saskaņā ar renovācijas tehnisko projektu (Nolikuma 1.2. pielikums) un tehnisko specifikāciju- finanšu
piedāvājuma formu (Nolikuma 1.1. pielikums).
2.1.2. Klasifikācija. CPV kods:
45000000-7.
2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
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2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta, laiks, kārtība
2.2.1. Būvdarbu izpildes laiks- līdz 2013. gada 30. decembrim. Līguma noslēgšana paredzēta laikā no
2013. gada 1. novembra līdz 5. novembrim.
2.2.2. Līguma izpildes vieta: Elvīras ielā 19, Rīgā.
2.2.3. Avansa maksājums nav paredzēts.
2.2.4. Pircējs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem šādā kārtībā:
2.2.4.1.
Pircējs samaksā Uzņēmējam 95 % no līgumcenas par Darbu izpildi, kas sastāda
LVL ____,__ ( lati un santīmi) līdz 2014. gada 29. janvārim, ja Darbi izpildīti un pieņemšanasnodošanas akts parakstīts līdz 2013. gada 30. decembrim;
2.2.4.2.
atlikušos 5% no līgumcenas garantijas laika nodrošinājumam, kas sastāda LVL
____,__ ( lati un santīmi) Pircējs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no
dienas, kad Uzņēmējs Pircējam iesniedzis garantijas laika apdrošināšanas polisi uz visu Darbu
garantijas laiku 5 % apmērā no līgumcenas;
2.2.4.3.
ja Uzņēmējs Pircējam iesniedz garantijas laika apdrošināšanas polisi reizē ar
rēķinu par Darbu izpildi, Pircējs samaksā abas summas vienlaicīgi.
2.2.4.4.
Ja Uzņēmējs neizpilda Darbus līdz 2013. gada 30. decembrim, Pircējs samaksā
Uzņēmējam Līguma 2.7.1. punktā noteikto summu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas,
kad Pircējs pieņēmis Darbus un abu Pušu pārstāvji parakstījuši pieņemšanas- nodošanas aktu,
atskaitot no šīs summas Līguma 8.1. punktā noteikto soda naudu.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
3.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.
3.3. Pretendenta kredītspēju minimālā neto summa ir ne mazāka kā LVL 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši
latu).
3.4. Pretendenta atbildīgais darbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā.
3.5. Pretendenta elektromontāžas darbu vadītājs ir sertificēts elektromontāžas darbu vadīšanā.
3.6. Pretendenta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu darbu vadītājs ir sertificēts ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu darbu vadīšanā.
3.7. Pretendenta siltumapgādes un ventilācijas darbu vadītājs ir sertificēts siltumapgādes un ventilācijas
darbu vadīšanā.
3.8. Pretendenta sakaru sistēmu izbūves darbu vadītājs ir sertificēts telekomunikāciju sistēmu un tīklu
izbūves darbu vadīšanā.
3.9. Pretendents pēdējo 5 gadu laikā ir kvalitatīvi un ievērojot būvdarbu izpildes termiņus veicis
publisko ēku iekštelpu renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus vismaz 3 (trīs) objektos, kuros katrā
būvdarbu vērtība naudas izteiksmē ir vismaz LVL 30 000,00.
3.10. Pretendenta būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 3 (trīs) publisko ēku iekštelpu
renovācijas vai rekonstrukcijas objektos, kuros katrā būvdarbu vērtība naudas izteiksmē ir vismaz LVL
30 000,00.
3.11. Pretendenta pārstāvis ir piedalījies objekta apskatē.
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4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Kvalifikācijas dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši pieteikuma formai, kas pievienota
iepirkuma Nolikumam kā 2. pielikums.
4.1.2. Uzņēmumu reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Komersantiem, kuri veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā- LR Būvkomersantu reģistra
izdotas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Komersantiem, kuri neveic saimniecisko darbību
Latvijas Republikā - līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem
aktiem apliecinātu ārvalstu pretendenta tiesības veikt būvdarbus, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to
paredz.
4.1.4. Bankas izsniegts pierādījums, ka pretendenta kredītspēju minimālā neto summa ir ne mazāka kā
LVL 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši latu), kas izsniegts ne agrāk kā 2 (divas) nedēļas pirms piedāvājuma
iesniegšanas dienas.
4.1.5. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija ēku būvdarbu vadīšanā.
4.1.6. Pretendenta elektromontāžas darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.
4.1.7. Pretendenta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.
4.1.8. Pretendenta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.
4.1.9. Pretendenta sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītāja būvprakses sertifikāta
telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšanā kopija.
4.1.10. Pretendenta sagatavots saraksts (saraksta forma Nolikuma 4. pielikumā) ar vismaz 3 (trīs)
publisko ēku iekštelpu renovācijas vai rekonstrukcijas būvobjektiem, kuros katrā būvdarbu vērtība
naudas izteiksmē ir vismaz LVL 30 000,00, par katru norādot: darbu veikšanas laiku, objekta
nosaukumu, būvdarbu nodošanas datumu, pasūtītāju, veikto darbu sastāvu, pasūtītāja kontaktpersonu,
tālr. Nr. Pēdējie pieci gadi nozīmē: objekts nodots ne agrāk kā 5 gadus pirms piedāvājuma iesniegšanas
dienas.
4.1.11. Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums aizpildot Nolikuma 5. pielikumā doto
formu.

4.2. Tehniskais- finanšu piedāvājums
4.2.1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Tehniskais- finanšu piedāvājums, ko pretendents sagatavo
aizpildot tehniskās specifikācijas- finanšu piedāvājuma formas lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķinu
(Nolikuma 1.1. pielikums).
4.2.2. Tehnisko- finanšu piedāvājumu noformē atbilstoši Nolikuma 1.5. punktā noteiktajam.

4.3. Norādījumi par Tehniskā- finanšu piedāvājuma sagatavošanu
4.3.1. Tehniskajā- finanšu piedāvājumā pretendents norāda piedāvātos materiālus un iekārtas, materiālu
cenas, darbu izmaksas, mehānismu izmaksas, visas pārējās izmaksas, kas var rasties pretendentam
izpildot būvdarbus. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, izdevumi par finanšu un
apdrošināšanas pakalpojumiem, transporta izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas
vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos,
uzrādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata. Cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau
ievadot datus, lai nebūtu atšķirību starp piedāvājumu uz papīra un elektronisko kopiju.
4.3.2. Ja Tehniskajās specifikācijās lokālo tāmju kolonnā „Darba nosaukums” ir nosaukts tikai materiāls
vai iekārta, tas nozīmē, ka attiecīgajā pozīcijā piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, materiāli (palīgmateriāli)
un citi izdevumi, kas tehnoloģiski nepieciešami šī materiāla kvalitatīvai iestrādei/iekārtas
uzstādīšanai/darbu izpildei, regulēšanai, nodošanai ekspluatācijā pilnā apmērā.
4.3.3. Visiem apdares materiāliem jābūt mazgājamiem un apstrādājamiem ar dezinfekcijas līdzekļiem.
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4.3.4. Tehniskajā specifikācijā norādītos konkrētos izstrādājumus ar tirdzniecības markām, piem.,
„Knauf”, „Rotband”, lasīt: „... vai ekvivalents”.
4.3.5. Lokālajās tāmēs kolonnā „Darba nosaukums” pretendentam jānorāda katra sava konkrētā
piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums. Materiāli
jānorāda precīzi pretendenta piedāvātie, nevis atstājot Pasūtītāja tekstu ar atzīmi „vai ekvivalents”.
Informācijai jābūt tik detalizētai, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt vai piedāvātais materiāls tiešām ir
ekvivalents.
4.3.6. Ekvivalents nozīmē, ka cita ražotāja izstrādājumiem ir jābūt funkcionāli, pēc sastāva, izveidojuma
un pēc kvalitātes ekvivalentiem projektā norādītajiem. Piedāvājumā jānorāda ekvivalentā materiāla
ražotājs, marka, modelis, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja
noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā pretendents maina/papildina Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas
kolonnas „Darba nosaukums” saturu.
4.3.7. Iepirkuma komisija lūdz pretendentus izcelt (ar bold, font, color) mainītos piedāvātos materiālus.
4.3.8. Ja pretendents piedāvā no Tehniskajās specifikācijās norādītajiem materiāliem atšķirīgus
materiālus, pretendents piedāvājumam pievieno sarakstu ar mainītajām materiālu pozīcijām, pievienojot
šo materiālu detalizētus tehniskos raksturojumus.
4.3.9. Ja pretendents kā ekvivalentus piedāvās neatbilstošus vai zemākas kvalitātes materiālus,
piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu tehniskajām prasībām un pretendents izslēgts no turpmākas
vērtēšanas.
4.3.10. Pretendentam jāpiedāvā visi materiāli un darbi pilnā apjomā katrā Tehniskās specifikācijas
pozīcijā.
4.3.11. Pretendentam jāaizpilda visas Tehniskās specifikācijas pozīcijas. Ja kādā lokālo tāmju pozīcijā
kolonnā „Vienības izmaksas- Kopā” pretendents norāda cenu „0” par vienību, attiecīgajā rindā jāsniedz
paskaidrojums kādu iemeslu dēļ izmaksas ir „0”.
4.3.12. Pretendentam piedāvājums jāsastāda tā, lai par norādīto summu pilnībā realizētu būvdarbus.
Līguma izpildes gaitā nav paredzēti nekādi sadārdzinājumi vai Pasūtītāja rezerve. Pēc piedāvājumu
atvēršanas nekādas līgumcenas izmaiņas netiks pieļautas arī tādā gadījumā, ja pretendents, iesniedzot
finanšu piedāvājumu, nebūs tajā ietvēris kādu izmaksu pozīciju.
4.3.13. Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pasūtītājs Tehniskajās
specifikācijās nav ievietojis aizsargātas formulas.
4.3.14. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 % no kopējās
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, piedāvājumā jānorāda kuru līguma daļu izpilde tiks nodota
apakšuzņēmējiem un kādā apjomā- procentos un latos no kopējās līguma summas.
4.3.15. Sastādot finanšu piedāvājumu pretendentam jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN 501-06
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014), prasības
attiecībā uz lokālo tāmju un kopsavilkuma sastādīšanu.

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi sekojošos posmos:
5.1.1.1. piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām;
5.1.1.2. piedāvājuma un pretendenta atbilstība atlases prasībām;
5.1.1.3. tehnisko piedāvājumu vērtēšana;
5.1.1.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana;
5.1.1.5. piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana;
5.1.1.6. pretendenta- zemākās cenas piedāvātāja atbilstības PIeL 81. panta piektās daļas prasībām
pārbaude.
5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.
LNS
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5.1.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no vērtēšanas
posmiem gadījumos, ja:
5.1.3.1. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem (Nolikuma 3.1.3.11. punkti);
5.1.3.2. norādījis nepatiesas ziņas;
5.1.3.3. nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā
norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
5.1.3.4. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
5.1.3.5. piedāvājumā nav iekļauti visi darbu veidi vai materiāli;
5.1.3.6. pretendents nav norādījis izmaksas visās Tehniskās specifikācijas lokālo tāmju pozīcijās
kolonnā „Vienības izmaksas- Kopā” un nav paskaidrojis kādu iemeslu dēļ izmaksas ir „0”;
5.1.3.7. pretendents kā ekvivalentu piedāvājis neatbilstošu vai zemākas kvalitātes materiālu;
5.1.3.8. pretendenta piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu;
5.1.3.9. ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no pozīcijām, komisijai ir tiesības
uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
5.1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no
kompetentām valsts iestādēm.
5.1.5. Komisija noskaidro pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (viszemākās
cenas piedāvātāju), bet pēc tam:
5.1.5.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu
informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju
par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju
saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē, bet informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā
pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku
datubāzē.
5.1.5.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu
komisija pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums
izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:
a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā
saimnieciskā darbība nav apturēta,
b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
5.1.6. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros
atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem.

6. Iepirkuma līgumu slēgšana
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzītajiem pretendentiem iepirkuma līgumus, pamatojoties uz pretendentu
piedāvājumiem, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3.
pielikums).
6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas
priekšmets.
6.3. Gadījumā, ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem,
tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija izvēlas nākamo visizdevīgāko
piedāvājumu.
LNS
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6.4. Uzvarējušā pretendenta faktiskā rīcība 3 (trīs) darba dienu laikā nenoslēdzot līgumu, tiek uzskatīta
par atteikšanos slēgt līgumu.
Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
Nr.1.- tehniskā dokumentācija:
Nr.1.1.- tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājuma forma (lokālās tāmes un
kopsavilkuma aprēķins);
Nr.1.2.- renovācijas tehniskais projekts; (sk. pievienotus failus)
Nr.2.- pieteikuma forma;
Nr.3.- iepirkuma līguma projekts;
Nr.4.- pretendenta pieredzes saraksta forma;
Nr.5.- atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Arnolds Pavlins
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1. pielikums
iepirkuma procedūras “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”
ID Nr. LNS 2013/08M nolikumam

Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082

Nr.
p.k.

1

Objekta izmaksas
Objekta nosaukums

(Ls)

1.stava telpu renovācija (telpu platība = 100m2)

Kopā
Pievienotās vērtības nodoklis (21% )

Kopā ar PVN

Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:
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Kopsavilkuma aprēķini
pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082
Par kopējo summu, Ls

0,00

Kopējā darbietilpība, c/st

0,00
Tāme sastādīta 2013.gada septembrī

Tai skaitā:
Nr.p.k.

tāmes Nr.

Darba veids vai
konstruktīvā elementa
nosaukums

2

Nr.110/2013
Nr.210/2013

3

Nr.310/2013

Apkures un santehnikas
remontdarbi

Nr.410/2013
Nr.510/2013

Vaistrāvas tīklu
montāžas darbi

1

4

Darba
alga
(Ls)

Materiāli
(Ls)

Mehānismi
(Ls)

Darbietilpība
( c/h)

Demontāžas darbi
Celtniecības darbi

6

Elektromontāžas darbi
Kopā

7

Virsizdevumi ____%

8

T.sk.darba aizsardzība ___%

9

Peļņa ___%

10

Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)

11

Pavisam kopā

5

Tāmes
izmaksa
(Ls)

Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,
datums)
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Lokālā tāme Nr.5-10/2013
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082
Pasūtijuma Nr.:
Tāmes izmaksas
Ls

0,
00

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz
pasūtītāja tehnisko specifikaciju
Tāme sastādīta
2013.g. 11.oktobrī

Kabelis NYM 3x1.5

m

215,00

4

Kabelis NYY 2x0.75

m

10,00

5

Kabelis NYM 5x4

m

4,00

6

Kabeļu trepe 120mm
MEKA

m

15,00

kom
pl.

1,00

m

18,00

m

2,00

k-ts

1,00

gab.

14,00

gab.

9,00

gb.

14,00

gab.

4,00

gab.

49,00

8

Stiprinājumi kabeļu trepei
120mm MEKA
Aizsargcaurule d-16 melna

9

Aizsargcaurule d-16 pelēka

7

10
11
12
13

14
15

Sadalnes skapis z/apm.
36v ABB
Rozete 230v 16A va IP44
ABB
Rozete.230v 16A za ABB
3- vietīgās rozetes 230v
16A IP-44 za ABB
uzstādīšana un
pievienošana
2- vietīgās rozetes 230v
16A za ABB uzstādīšana
un pievienošana
Nozarkārbas

summa (Ls)

3

mehā-nismi (Ls)

280,00

materiāli (Ls)

m

darba alga (Ls)

Kabelis NYM 3x2.5

darbietilpība (c/h)

2

kopā (Ls)

10,00

mehānismi (Ls)

5

m

materiāli (Ls)

4

1

3
Kabelis NYM 5x2.5

darba alga (Ls)

2

darba samaksas likme
(Ls/h)

1

Darba nosaukums

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

kods

Daudzums

Nr.
p.k.

Mērvienība

Vienības izmaksas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LNS

12

Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija
Iepirkuma procedūras nolikums
16

Rozešu slēdžu kārbas

gab.

8,00

17

Slēdzis 1 polu IP20 ABB

gab.

5,00

18

Pārslēdži 1 polu IP20

gab.

13,00

19

Slēdzis 2 polu IP20 ABB

gab.

5,00

kpl.

2,00

kpl.

1,00

kpl.

1,00

kpl.

6,00

kpl.

10,00

20

21

22

23

24

Gaismas ķermeņu ROXAP
DOWN 2x13 uz sienas
IP56 montāža ar spuldzēm
montējit ar skruvēm
normālā vidē
Gaismas ķermeņu ar slēdzi
9W uz sienas montāža ar
spuldzēm montējit ar
skruvēm normālā vidē
Gaismas ķermeņu Pekta
1x36W uz sienas montāža
ar spuldzēm montējit ar
skruvēm normālā vidē
Gaismas ķermenis 4x14W
Square ar luminiscentām
spūldzēm iebūvējams
''Armstrong'' tipa piekārto
griestu konstrukcijā
Gaismas ķermenis 2x55W
IP20 Inderect ar
luminiscentām spūldzēm
iebūvējams ''Armstrong''
tipa piekārto griestu
konstrukcijā

25

Zvana pogas ABB IP44 ar
durvju zvanu uzstādīšana

kpl.

1,00

26

Montāžas materiāli

obj

1,00

kpl

1,00

c/h

16,00

27
28

Tehniskās
izpilddokumentācijas
sagatavošana
Materiālu izkrausanas,
iekraušanas, transportēšana
un citi palīgdarbi

29

Kopā

30

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

31

Tiešās izmaksas kopā

Sastādīja ________________________

Pārbaudīja ________________________
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Lokālā tāme Nr.4-10/2013
Vāistrāves tīklu montāžas darbi
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082
Pasūtijuma Nr.:
Tāmes izmaksas
Ls

0,
00

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz
pasūtītāja tehnisko specifikaciju
Tāme sastādīta
2013.g. 11.oktobrī

4

5

gb.

1,00

6

gab.

4,00

7

kom
pl.

1,00

8

m

20,00

9

obj

1,00

gab

2,00

gab.

7,00

Patch kabeļa 3m montāža
RB201 1L-IN, Routerboard
201 1L-IN 5xGbit +
5x100Mbit Router,
MIKROTIK uzstādīšana un
pievienošana
Zemapmetuma kabeļa
4x0.22 montaža
Programmēšanas darbi

12

Apsardzes un ugunsgrēka
atklāšanas signalizācija
Magnētiskais kontakts
D20
Detektors kustības DG55 ar
kronšteinu

13

Kaste PARADOX

gab.

1,00

14

Sirēna MR300 12V

gab.

1,00

gab.

1,00

gab.

1,00

gab.

8,00

10
11

16

Vadības pults K32
PARADOX
Plate Spectra SP6000
PARADOX

17

Ugunsdzēsības detektors

15

summa (Ls)

4,00

mehā-nismi (Ls)

gb.

Vienvietīgās
datorkontaktligzdas RJ45
ar kārbu uzstādīšana un
pievienošana
Vienvietīgās
telefontaktligzdas RJ12 ar
kārbu uzstādīšana un
pievienošana

materiāli (Ls)

10,00

3

darba alga (Ls)

gab.

2

darbietilpība (c/h)

Savienotājvads RJ45

3
Internets, telefons

kopā (Ls)

100,00

2

mehānismi (Ls)

m

1

1

materiāli (Ls)

Kabelis 3R KLK UTP
CAT5 montāža

Darba nosaukums

darba alga (Ls)

5

kods

darba samaksas likme
(Ls/h)

Daudzums

4

Nr.
p.k.

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

Mērvienība

Vienības izmaksas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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kombinēts

18

Ugunsdz.trauksmes poga
FP-3RD

gab.

2,00

19

Ugunsdzēsības sirena M20

gab.

1,00

20

Zemapmetuma kabeļa
6x0.22 montaža

m

300,00

21

Kabeļa 3x0.75 OMY
montaža

m

10,00

22

Akumulators SSB 7A12V

gab.

1,00

23

Transformators 16.5/220

gab.

1,00

obj

1,00

kpl

1,00

c/h

16,00

Programmēšanas darbi

24

25
26

Tehniskās
izpilddokumentācijas
sagatavošana
Materiālu izkrausanas,
iekraušanas, transportēšana
un citi palīgdarbi

27

Kopā

28

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

29

Tiešās izmaksas kopā

Sastādīja ________________________

Pārbaudīja ________________________
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Lokālā tāme Nr.3-10/2013
Apkures un santehnikas remontdarbi
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082
Pasūtijuma Nr.:
Tāmes izmaksas
Ls

0,
00

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz
pasūtītāja tehnisko specifikaciju
Tāme sastādīta
2013.g. 11.oktobrī

5

Radiātors HR komplektā
ar stiprinājumiem,
atgaisotāju un korķi
montāža
Daudzslāņu caurule PERT/AL Ø32x3.0 ar
stiprinajumiem montāža
Lodveida krāns 1''
ā.v.x1''i.v. Montāža
Cauruļu veidgabali DN2032mm montāža

6

Apkures sūkņa montāža

2

3
4

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Elektriskā ūdens sildītāja
(vertikālais), tiplums V =
15 l, caurteces uzstādīšana
un pievienošana
Cinkots skārda gaisavada
Ø125 ar stiprinājumiem
montāža
Apkures sistēmas
palaišana, regulēšana
Santehnika
Ūdensvada daudzslāņu
kompozītcaurule Ø25×2,5
ar stiprinajumiem montāža
Lodveida ventiļa DN 15
montāža
Ūdensvada cauruļu
fasondaļu (vid.) montāža
Dn virs 40mm
Aukstā ūdens skaitītāja
DN25 uzstādīšana un
pievienošana
PVC kanalizācijas caurule
ar uzmavu un blīvi Ø110
stiprinājumiem montāža

gab.

12,00

gb

51,00

kom
pl.

1,00

kom
pl.

1,00

m

6,00

obj

1,00

t.m.

30,00

gab.

8,00

gb

14,00

gab.

1,00

t.m.

7,00

summa (Ls)

60,00

mehā-nismi (Ls)

m

materiāli (Ls)

11,00

darba alga (Ls)

gab.

darbietilpība (c/h)

5

kopā (Ls)

4

mehānismi (Ls)

3
Apkure, ventilacija

materiāli (Ls)

2

darba alga (Ls)

1

1

darba samaksas likme
(Ls/h)

Darba nosaukums

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

kods

Daudzums

Nr.
p.k.

Mērvienība

Vienības izmaksas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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16

17
18

19

20

Jaunā klozetpoda ar
skalojamo kasti uzstādīšana
ar pievienošanu
ūdensvadam un
kanalizācijaj
Klozetpoda vāka ar
sēdriņķi uzstādīšana
Invalidu klozetpodu
rokturis
Jaunas fajansa izlietnes
550x460 ar puskāju ar
maisītāju un sifonu
uzstādīsana un
pievienošana ūdensvadam
(ar lokaniem pievadiem un
stopkrāniem) un
kanalizācijaj tualetes telpā
Jaunās viendalīgās tērauda
izlietnes 60x80cm ar
maisītāju un sifonu
uzstādīsana un
pievienošana ūdensvadam
(ar lokaniem pievadiem un
stopkrāniem) un
kanalizācijaj virtuves telpā

kpl.

1,00

kpl.

1,00

kpl.

1,00

kpl.

1,00

kpl.

1,00

21

PVC kanalizāsijas cauruļu
vid.fasondaļu Dn110
montāža

gb

17,00

22

Ūdensvada cauruļu
hidrauliskā pārbaude

m

30,00

23

Materiālu izkrausanas,
iekraušanas, transportēšana
un citi palīgdarbi

c/h

16,00

24

Kopā

25

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

26

Tiešās izmaksas kopā

Sastādīja ________________________

Pārbaudīja ________________________
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Lokālā tāme Nr.2-10/2013
Celtniecības darbi
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082
Pasūtijuma Nr.:
Tāmes izmaksas
Ls

0,
00

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz
pasūtītāja tehnisko specifikaciju
Tāme sastādīta
2013.g. 11.oktobrī

2
3
4

5

6

7

8

9
10

11

m2

119,00

kpl

1,00

m2

25,00

m2

171,80

m2

171,80

m

72,00

m2

143,00

summa (Ls)

6,00

mehā-nismi (Ls)

m3

materiāli (Ls)

98,00

darba alga (Ls)

m2

darbietilpība (c/h)

5

kopā (Ls)

4

mehānismi (Ls)

3
Griesti
Piekārto griestu “Retail
Board” 600x600mm
ierīkošana
Sienas, ailes
Esošas durvju ailes
biez.550mm aizmūrēšana
no keramzītbetona blokiem
250mm MPa3
Reģipša starpsienu 100mm
izbūve no metāla karkasa
un reģipša loksnēm divās
kārtā ar akmens vates
PAROC IL100 pildijumu
PCV stiklapakešu
starpsienas ar durvīm
uzstādīšana izm.3.1mx4.0m
Logu virsmu aizsardzība
apdares darbu procesā
aizsedzot loga bloku ar
plēvi
Remontējāmās sienas un
logu ailes virsmas
augstumā līdz 4m
gruntēšana ar
Betonkontaktu
Mūra ķieģeļu sienas un
logu aiļu virsmu armēšana
ar PVC sietu
Logu ailes ārējā stūra
armēšana ar metāla
apmetuma stūri
Remontējāmās sienu
virsmas augstumā līdz 4m
izlīdzināšana ar sauso
apmetuma maisijumu
Rotband biez. 20mm

materiāli (Ls)

2

darba alga (Ls)

1

1

darba samaksas likme
(Ls/h)

Darba nosaukums

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

kods

Daudzums

Nr.
p.k.

Mērvienība

Vienības izmaksas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32

Remontējāmās logu ailes
virsmas augstumā līdz 4m
izlīdzināšana ar sauso
apmetuma maisijumu
Rotband biez. 20mm
Sauso maisijumu sastavu
javas izgatavošana ar
elektrisko mikseri
Elektro javas miksera
izmaksas

m2
28,80

100k
g

32,47

dnn

12,00

m2

11,76

m2

11,76

Sienu apstrāde pirms
flīzēšanas darbiem ar
hidroizolācijas līdzekli x2
kartas
Sienu flīzēsana h=1.20m
ar keramikas flīzēm
300x600 uz līmjavas un
šuvju aizdare tualetes un
virtuves telpās
Sienu flīzēsana ar
keramikiem dekoratīviem
elementiem uz līmjavas un
šuvju aizdare tualetes
telpā
Flīžu apdares stūrīšu
uzstadīšana
Remontējāmās sienu un
logu ailes virsmas
augstumā līdz 4m
sagatavošana krāsošanai
(špaktelēšana, slīpēšana,
gruntēšana)
Remontēēejamās sienas un
logu ailes virsmas
gruntēšana augstumā līdz
4m pirms krāsošanas
darbiem
Remontējāmās sienu
virsmas augstumā līdz 4m
krāsošana pa 2reizēm ar
alkida krāsu

m

7,30

t.m

9,70

m2

306,80

m2

306,80

m2

278,00

Logu ailmalu uzlabots
krāsojums ar alkīda krāsu
no iekšpuses

m2

28,80

Grīdas
Pagraba parseguma
hidroizolācijas ierīkošana
ar plēvi sastiprinot ar
līmlenti
Siltumizolācijas plātņu
Putoplasts biez.50mm
ieklāšana un betona pamata
Kompensācijas putuplasta
strēmeles ieklāšana grīdas
un sienu sadurvietās
Grīdas stiegrojuma sieta
DN6 uzstādīšana uz
siltumizolācijas kārtas
Betona grīdas līdz 100mm
biezumā ieklāšana un
blietēšana ar vibrolatu
Betona grīdas virsmas
izlīdzināšana, slīpēšana ar
betona slīpmašīnu pa svaigi
cietētu betonu
Speciālās vibrolatas
izmaksas
Betona slīpmašīnas
izmaksas
Hidroizolācijas ieklāšana
zem keramikas flīzēm

m2

m2

m

m2

m2

m2

dnn
dnn
m2
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tualetes telpā

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44

45

46
47
48
49
50
51
52

Grīdas flīzēsana ar
keramikas flīzēm 300x600
uz līmjavas un šuvju
aizdare tualetes telpā
Grīdas flīzēsana veidojot
rakstu ar keramikas flīzēm
300x600 uz līmjavas un
šuvju aizdare koridora un
halles telpās
Grīdas flīzēsana veidojot
rakstu ar keramikiem
dekoratīviem elementiem
300x100mm uz līmjavas un
šuvju aizdare koridoruaun
halles telpās
Keramisko grīdlīstu
300x100mm pielīmēšana
pie sienas un šivju aizdare
Grīdu pamatnes
gruntēšana
Grīdu pašizlīdzinošās
kārtas ierīkošana līdz 5mm
Laminātparketa grīdas
seguma 32.klases
ieklāšana
PVC grīdlīstes uzstādīšana
Noseglīstes montāža
segumu sadurvietās
Logi, durvis
Montēt PVC logu blokus (
ārpuse brūna, iekšpuse
balta) daļēji veramus ar
drošības plēvi
Montēt iekšējās palodzesmitrumizturīgas, laminētas
pl.400mm
Montēt durvju blokus iekšdurvis Piano12009,
koka ar furnitūru, durvju
apmalēm 900x2100mm
Gatava (krāsota) metāla
durvju bloka uzstādīšana
1000x2100 komplektā
Montēt iebūvētas bīdamās
PVC durvis
izm.1200x2000mm
Citi
Apkures cauruļvadu
metāla virsmas vienkāršais
krasojums
Būvgružu savākšana,telpu
tīrīšana pēc apdares
darbiem
Būvgružu konteineru
(8.00m3) izmaksas
Materiālu izkrausanas,
iekraušanas, transportēšana
un citi palīgdarbi

m2

m2

m

m
m2
m2
m2
m.
m.

m2

m

kpl

gb.

gb.

m2

m2
gb
c/h

53

Kopā

54

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

55

Tiešās izmaksas kopā

Sastādīja ________________________

Pārbaudīja ________________________
LNS

20

Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija
Iepirkuma procedūras nolikums

Lokālā tāme Nr.1-10/2013
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Sabiedriskā ēka
Objekta nosaukums: 1.stāvā telpu renovacija
Objekta adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1082
Pasūtijuma Nr.:
Tāmes izmaksas
Ls

0,
00

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz
pasūtītāja tehnisko specifikaciju
Tāme sastādīta
2013.g. 11.oktobrī

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Mūra ķieģeļu sienā rievas
izzāģēšana ar dimanta frēzi
Mūra ķieģeļu sienā
biez.520mm tehnoloģiskā
cauruma DN122 urbšana
ar dimanta frēzi
Esošā betona parsegumā
biez.220mm tehnoloģiskā
cauruma DN122 urbšana
ar dimanta frēzi
Esošā betona parsegumā
biez.220mm tehnoloģiskā
cauruma DN62 urbšana ar
dimanta frēzi
Tērauda esošās apkures
caurules DN līdz 100mm
ar ventiļiem un fasondaļām
demontāža
Esošo ķeta radiātoru
demontāža ar
stiprinājumiem un
fasondaļām

98,00

gb

11,00

gb

5,00

m2

98,00

kpl

5,00

m

12,00

gb

1,00

gb

1,00

gb

2,00

m

57,00

gb

11,00

summa (Ls)

m2

mehā-nismi (Ls)

98,00

materiāli (Ls)

m2

darba alga (Ls)

92,00

darbietilpība (c/h)

m2

kopā (Ls)

5

mehānismi (Ls)

4

materiāli (Ls)

3
Ķieģeļu starpsienas
biez.125mm nojaukšana ar
atskaldamo āmuru
Koka dēļu grīdas
nojaukšana
Grīdas vecās beramās
siltumizolacijas ar kārtas
biez.200mm izņemšana
Esošo koka logu blokus ar
palodzēm demontāža
Esošo durvju blokus ar
durvju kleidēm demontāža
Esošo piekarto griestu
nojaukšana
Esošās iebūvētās mēbeles
nojaukšana

darba alga (Ls)

2

darba samaksas likme
(Ls/h)

1

Darba nosaukums

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

kods

Daudzums

Nr.
p.k.

Mērvienība

Vienības izmaksas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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14
15
16
17

Būvgružu sāvākšana,
transportēšana, iekraušana
konteinerā
Atskaldamā āmura
izmaksas
Būvgružu konteineru
(8.00m3) izmaksas
Apkures sistēmas
atslēgšana siltummezglā,
siltumnesēja nolaišana
pirms demontažas darbiem

t

50,40

ddn

6,00

gb

6,00

obj

1,00

18

Kopā

19

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

20

Tiešās izmaksas kopā

Sastādīja ________________________

Pārbaudīja ________________________

LNS

22

Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija
Iepirkuma procedūras nolikums

2. pielikums
iepirkuma procedūras “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”
ID Nr. LNS 2013/08M nolikumam
PIETEIKUMS
Par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
„Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”
ID Nr. LNS 2013/08M
Pretendents, __________________________________________________________,
(pretendenta nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,
biroja adrese _________________________________________, LV-____,
tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,
Banka: AS
Bankas kods:
Konta Nr. ___________________,
tā _______________________________________________________________personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā
renovācija”, ID Nr. LNS 2013/08M;
2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras Nolikuma prasības;
3. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt būvdarbu līgumu (Nolikuma 3. pielikums) un izpildīt
visus līguma noteikumus;
4. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis/pretendents)

LNS
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3. pielikums
Iepirkuma procedūras “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”
ID Nr. LNS 2013/08M nolikumam
Līgums Nr._________________
par Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotās renovācijas būvdarbu izpildi (projekts)
Rīgā,

2013. gada __. _____________.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ.
Nr.40003276127, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Arnolds Pavlins, turpmāk
tekstā saukta Pircējs, no vienas puses, un
______________, reģ. Nr. , kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv
___________________, turpmāk tekstā saukta Uzņēmējs,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses,
Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja biedrības Latvijas Nedzirdīgo
savienība” rīkotajā iepirkuma procedūrā “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”,
ID Nr. LNS 2013/08M, turpmāk tekstā saukta “Iepirkuma procedūra”,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk “Līgums”):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Uzņēmējs veic Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotās renovācijas būvdarbus saskaņā
ar SIA „RENOVA” izstrādāto tehnisko projektu, Iepirkuma procedūras Tehniskajām
specifikācijām (turpmāk – Objekts) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi).
Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts
Līguma 1. pielikumā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma
procedūrā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
1.2. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem LVL ____,__ ( lati un santīmi), bez Pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk PVN), kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
2.2. PVN valsts budžetā maksā Pircējs.
2.3. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
2.4. PVN pie pašreizējās 21 % likmes sastāda LVL ____,__ ( lati un santīmi). Kopējā Līguma
summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir LVL _____,__ ( lati un santīmi).
2.5. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pircēja puses.
2.6. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi
sadārdzinājumi un Pircēja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.
2.7. Pircējs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem šādā kārtībā:
2.7.1. Pircējs samaksā Uzņēmējam 95 % no līgumcenas par Darbu izpildi, kas sastāda LVL
____,__ ( lati un santīmi) līdz 2014. gada 29. janvārim, ja Darbi izpildīti un pieņemšanasnodošanas akts parakstīts līdz 2013. gada 30. decembrim;
2.7.2. atlikušos 5% no līgumcenas garantijas laika nodrošinājumam, kas sastāda LVL ____,__ (
lati un santīmi) Pircējs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas,
kad Uzņēmējs Pircējam iesniedzis garantijas laika apdrošināšanas polisi uz visu Darbu
garantijas laiku 5 % apmērā no līgumcenas;
2.7.3. ja Uzņēmējs Pircējam iesniedz garantijas laika apdrošināšanas polisi reizē ar rēķinu par
Darbu izpildi, Pircējs samaksā abas summas vienlaicīgi.
LNS
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2.7.4. Ja Uzņēmējs neizpilda Darbus līdz 2013. gada 30. decembrim, Pircējs samaksā
Uzņēmējam Līguma 2.7.1. punktā noteikto summu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no
dienas, kad Pircējs pieņēmis Darbus un abu Pušu pārstāvji parakstījuši pieņemšanasnodošanas aktu, atskaitot no šīs summas Līguma 8.1. punktā noteikto soda naudu.
3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Uzņēmējs Darbus izpilda līdz 2013. gada 30. decembrim.
3.2. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pircēja pilnvaroto pārstāvi _______________________,
tālr. ________. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs ______________,
tālr.________.
3.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc
Pušu sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija
jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku
neiespējama.
3.4. Par Darbu organizācijas jautājumiem Pušu pārstāvji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas kārtība,
klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti rakstveida protokolā. Protokolā fiksētie
lēmumi ir saistoši Līguma Pusēm.
3.5. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi divās nedēļās. Būvsapulces sasaukšanu, organizāciju un
protokola sagatavošanu nodrošina Pircējs. Būvsapulces protokolu paraksta visi atbildīgie Pušu
pārstāvji.
3.6. Pircējs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts),
ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pircējs Aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā
saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.
3.7. Līguma 3.6. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā
paziņo Pircējam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz
pamatotus iebildumus.
3.8. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un
parakstīts, ievērojot 3.6. punkta noteikumus.
3.9. Renovācijas Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pircēja ēkā esošo iestāžu saimnieciskajā
darbībā
3.10. Visu inženierkomunikāciju pārslēgšanas laiki jāsaskaņo ar Pircēja pārstāvi. Iespējams, ka
pārslēgšanās tiks noteikta ārpus darba laika, arī sestdienās, svētdienās.
3.11. Ēkā esošās telpas ārpus Objekta robežām drīkst atstāt bez elektrības, ūdens, siltuma padeves tikai
uz pārslēgšanās laiku.
3.12. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu būvdarbu izpildītājam norāda Pircēja pārstāvji.
4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
4.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā,
kurš norādīts Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkuma procedūrai.
4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pircēja piekrišanu, vai pēc Pircēja
iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.
4.3. Nomaiņas gadījumā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma
procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
4.4. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā
kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi,
Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pircēju.
4.5. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:
4.5.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu
izpilde un ievērošana;
LNS

25

Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija
Iepirkuma procedūras nolikums

4.5.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un
celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu.
4.6. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu
par Darbu izpildes gaitu Objektā.
4.7. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pircēja pārstāvim informāciju dokumentu kopiju
veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā
apjomā.
4.8. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pircēja pārstāvim Norīkojuma
ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju.
4.9. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pircēju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt
bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus
nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.
4.10.
Uzņēmējam ir atļauts izmantot noteiktas Darbu daļas izpildei tikai Iepirkuma procedūras
piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus.
4.11.
Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par jebkuru
apakšuzņēmēju rīcību Objektā, kā arī Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu
ievērošanu.
5. PIRCĒJA PIENĀKUMI
5.1. Pircējs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem
Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.2. Pircējs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina
savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav
saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto
apakšuzņēmēju puses.
6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu
paraksta Pircējs.
6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja
vainas dēļ;
6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā
noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā
ziņo Pircējam un sniedz pamatojumu. Ja Pircējs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic
defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pircējs patur sev tiesības defektu
novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz
vainojamās Puses rēķina.
6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus,
kas radušies Uzņēmēja vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:
6.3.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pircēja ir saņēmis rakstisku
paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;
6.3.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5
(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu
saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5
(piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
7. APDROŠINĀŠANA
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7.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pircējam būvuzņēmēja
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
7.2. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā nepārtraukti visā
Darbu izpildes termiņa garumā un vēl 30 dienas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas no Pircēja puses.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā vai Darbu izpildes grafikā noteiktos Darbu izpildes
termiņus, Uzņēmējs maksā Pircējam soda naudu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru
nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās.
8.2. Ja Pircējs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pircējs maksā Uzņēmējam soda naudu 0,1
% apmērā no nokavētās summas par katru dienu.
8.3. Uzņēmējs maksā Pircējam līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas, kas sastāda LVL ____,__ (
lati un santīmi), bet Pircējs izmanto savas Līguma 9.2. punktā noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs:
8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
8.3.3. atsakās turpināt Darbus;
8.3.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;
8.3.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko
specifikāciju, plānu noteiktās prasības, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus
materiālus.
8.4. Pircējam ir tiesības ieturēt soda naudu un/vai līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas
par Darbu izpildi.
8.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā
vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
8.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā
izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force
majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara
neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.
8.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības,
un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
8.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista
pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma,
Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz
Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un
normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pircējs.
9. LĪGUMA DARBĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ieturēt soda naudu, saņemt līgumsodu, ja no
Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs:
9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
9.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
9.2.3. atsakās turpināt Darbus;
9.2.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;
9.2.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko
specifikāciju, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus
materiālus.
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10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1.
Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai
papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2.
Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā,
parakstot par to rakstisku vienošanos.
10.3.
Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.4.
Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā
Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
10.5.
Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta,
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
10.6.
Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā
un tam pievienots 1 pielikums:
Pielikums Nr.1- Darbu apjomi un cenas (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā).
10.7.
Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pircēja. Visi Līguma
pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI
Pircējs:
Uzņēmējs:
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
Pretendents
Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083
Adrese
Reģ. Nr. 40003276127
Reģ. Nr.
Banka: AS SEB banka
Banka:
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas kods
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
Konta Nr.
________________________
Arnolds Pavlins

_______________________________
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4. pielikums iepirkuma procedūras
“Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”,
ID Nr. LNS 2013/08M Nolikumam
SARAKSTS par pretendenta _____________________________
(pretendenta nosaukums)

pēdējos 5 gados veiktajiem publisko ēku iekštelpu renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbiem vismaz 3 (trīs) objektos, kuros katrā
būvdarbu vērtība naudas izteiksmē ir vismaz LVL 30 000,00
N.p.
k.

Būvniecības
laika periods

Objekts

Objekta
būvdarbu
nodošanas
datums

Pasūtītājs

Būvdarbu sastāvs un telpu
apjoms (m3)

Pasūtītāja
kontaktpersona- vārds,
uzvārds, amats

Pasūtītāja
kontaktpersonas
tālr. Nr.

1.__.__.____.__.__.____.

2.__.__.____.__.__.____.

3.__.__.____.__.__.____.

Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis)
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5. pielikums iepirkuma procedūras
“Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”,
ID Nr. LNS 2013/08M Nolikumam
Atbildīgā būvdarbu vadītāja
APLIECINĀJUMS
par gatavību vadīt Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotās renovācijas būvdarbus
Es, sertificēts ēku būvdarbu vadītājs
_______________________________________________________,
(vārds, uzvārds)

izglītību apliecinoša dokumenta nosaukums un Nr. __________________________________________,
ēku būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta Nr. ____________,
tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,
ar šo apliecinu, ka:
1) gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais pretendents
______________________________________________
(pretendenta nosaukums)

iepirkuma procedūras “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”, ID Nr. LNS
2013/08M rezultātā iegūs būvdarbu izpildes tiesības, vadīšu Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu
vienkāršotās renovācijas būvdarbus;
2) esmu iepazinies/iepazinusies ar iepirkuma procedūras “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu
vienkāršotā renovācija”, ID Nr. LNS 2013/08M Tehnisko specifikāciju un būvdarbu līguma
projektu.
Mana pieredze publisko ēku iekštelpu renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbu vadīšanā objektos, kuros
katrā būvdarbu vērtība naudas izteiksmē ir vismaz LVL 30 000,00:
Nr.

Objekts, būvdarbu
sastāvs, telpu apjoms
(m3)

Būvniecības
periods,
objekta
nodošanas
datums

Pasūtītājs

Pasūtītāja
kontaktpersonavārds, uzvārds,
amats

Pasūtītāja
kontaktpersona
s tālr. Nr.

1.

2.

3.

Paraksts:
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_______________________
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