APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2016. gada 17. maijā
Protokols Nr. 7-1

Tirgus izpēte
„Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa
novērtēšana”
Identifikācijas Nr. APES ND 2016/7

NOTEIKUMI

APĒ, 2016
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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersonas:
 Arvis Markus, mob.t. 29826725, e-pasts: arvis.markus@ape.lv
 Tehniskajos jautājumos: Apes novada Teritorijas attīstības nodaļas
vadītājs Jurijs
Ronimoiss, t.26521637, 64307219,
e-pasts:

jurijs.ronimoiss@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome.

2.

Iepirkuma
metode

Tirgus izpēte

3.

Iepirkuma
priekšmets

„Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/7)

Piedāvājuma
iesniegšana

Piedāvājumus līdz 6. punktā noteiktajam laikam var iesniegt:

4.

 pa pastu Apes novada domē: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337;
 vai elektroniski (parakstīti un ieskenēti dokumenti) uz e-pasta adresi:
administracija@ape.lv ;
 vai personīgi Apes novada domē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, II stāvā;
 vai izmantojot kurjera pakalpojumus.

6.
7.

Piedāvājuma
iesniegšana
Prasības
pretendentam

līdz 2016.gada 24.maijam plkst. 14.00
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā. Pretendentam jābūt pieredzei grants ceļu tehniskā stāvokļa
novērtēšanas darbu veikšanā un spēkā esošam profesionālas kvalifikācijas

sertifikātam ceļu būves nozarē.

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā, tad piedāvājums jāievieto slēgtā
aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. „Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa
novērtēšana” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/7)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona.
Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski uz norādīto e-pastu, tam jābūt parakstītam
un ieskenētam pdf formātā.
Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
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9.

Iesniedzamā
informācija

9.1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.1
9.2. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši
Pielikumam Nr.2
Cenas jānorāda ar divām zīmēm aiz komata. Sagatavojot Finanšu
piedāvājumu, cenā jāiekļauj visi izdevumi izņemot PVN, t.sk. piedāvājuma
sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, visas citas izmaksas, kas
nepieciešamas sekmīgai darbu izpildei, visi riski (tai skaitā iespējamie
sadārdzinājumi) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto.
1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu.

2. Nodrošināt iepirkuma dokumentēšanu.
10. Iepirkumu
komisijas tiesības 3. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
un pienākumi
informē uzaicinātos Pretendentus par rezultātiem.
11. Pretendenta
tiesības un
pienākumi

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei,
Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.

12. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 - Piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 2 - Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 3 - Tehniskā specifikācija
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Pielikums Nr.1
Pieteikuma forma
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/7
„Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana”
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem tirgus izpētes Noteikumus, piekrītam iesniegt
savu piedāvājumu un garantējam prasību izpildi. Noteikumi un tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un
pretenziju nav.
Mēs apliecinām , ka


Pretendents ir:
a) juridiska persona un reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai
b) fiziska persona, kura apņemas līguma tiesību iegūšanas brīdī
reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs
……………………………
/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/




Līguma noslēgšanas gadījumā apņemamies darbus veikt ______ (_______dienu) laikā no
līguma noslēgšanas dienas /ierakstīt savu piedāvājumu/
Pretendentam ir sekojoša izglītība:
Izglītības iestāde



Mācību laiks (no/līdz)

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Pretendentam ir sekojoša profesionālā pieredze grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšanas darbu
veikšanā:

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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Laiks
(no/līdz)



Darba devējs vai
Pasūtītājs

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi grants ceļu tehniskā stāvokļa
novērtēšanā:
Projekta izpildes
uzsākšanas un
pabeigšanas gads
un mēnesis



Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai
veicamā darba apraksts

Valsts

Projekta
izpildes vieta
(valsts)

Darba devējs
vai Pasūtītājs

Pasūtītāja (klienta) nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese un
kontaktpersona

Īss veikto
darbu
apraksts



Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;



Piekrītam norēķiniem pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu).

!

Pielikumā: Grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšanas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(sertifikātu/apliecību) kopijas.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.2
Finanšu piedāvājums
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/7
„Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana”
Mūsu piedāvātā līgumsumma Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa
novērtēšana ir:

EUR
Vizuālās apskates ceļu kopgarums – 50, 51 km
Līguma summa bez PVN
Padziļināta izpēte, ceļu kopgarums – 12 km
Līguma summa bez PVN
Kopā
PVN 21%
Summa KOPĀ
______________________________________________________
/summa vārdiem/

! Pielikumā pievienot Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšanas
izmaksu detalizētu tāmi.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Tehniskā specifikācija
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/7
Tehniskā specifikācija
1. Darba uzdevums: veikt turpmāk norādīto ceļu tehnisko apsekošanu, divos posmos.
1.1. veikt ceļa vizuālo tehniskā stāvokļa novērtējumu, kura laikā noteikti ceļa posmus, kuros tiek
veikta padziļināta izpēte;
1.2. par ceļa posmiem, kuros tiek veikta padziļināta izpēte, sastādāms pārskats, kurā uzrādāms:
-

apsekotā ceļa nosaukums, posms;

-

aprakstāms ceļa stāvoklis pa posmiem, norādot katra ceļa posma tehnisko stāvokli;

-

sastādāms veicamo darbu apraksts pa konkrētiem darbu veidiem, norādot to provizoriskos
apjomus un izmaksas;

-

sastādāms projektēšanas uzdevums tehniskā būvprojekta izstrādei ceļa pārbūves darbiem katram
apsekotā ceļa posmam.

2. Darba apjoms:
Nr.

Autoceļa nosaukums

Kopējais
gar. km

Novērtējuma
punkti

1

Lipski – Jaunlāči - Eglītes

8.23

9

12.69

9

2.42

7

Gaujienas
Gaujienas

Pagasts
Apes
Apes

3

Ape- Kalpaki–Silmaļi
Melnupes
Saulieši - Saliņas

4

Zvārtava - Sili

3,85

7

5

Trapene –Lejastrapene

4,65

10

6

Kristiņi -Stādzeni

1,45

8

7

V411-Čiekuri-GargrīdasDruvkalni
V411-Līves-Kalnvidi

12,97

6

Virešu

4,25

5

Virešu

2

8

Trapenes
Trapenes

Vizuālās apskates ceļu kopgarums – 50,51 km
Padziļinātas izpētes ceļu kopgarums – 12km
3. Cenu piedāvājuma iesniegšana: pretendents iesniedz 1km darba izmaksas bez PVN vizuālam
novērtējumam un padziļinātai izpētei, kopsavilkumā norāda visas darba izmaksas bez PVN, un ar PVN.
4.Pretendenta kvalifikācijas prasības: pretendentam vai darbiniekam ir jābūt spēkā esošam
profesionālas kvalifikācijas sertifikātam ceļu būves nozarē.
5. Piedāvājuma izvērtējums un līguma slēgšanas tiesības: piedāvājumā izvērtēšanā pārbauda
pretendenta iesniegto piedāvājumu. Līguma sniegšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kurš
atbilst kvalifikācijas prasībām un piedāvājis zemāko cenu.
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