APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2018. gada 19. marts
Protokols Nr. 10-1

Tirgus izpēte
Būvuzraudzības darbi
“Bruģēta laukuma izveide” būvdarbiem Skolas ielā 4, Apē
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta
Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Identifikācijas Nr. APES ND 2018/10 ERAF

NOTEIKUMI

APĒ, 2018
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1.

Pasūtītājs
Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Kontaktpersonas: Inese Muceniece, mob.: 26419884; e-pasts : inese.muceniece @ape.lv
Jurijs Ronimoiss, mob.: 26521637; e-pasts : jurijs.ronimoiss@ape.lv

2.

Iepirkuma metode: Tirgus izpēte

3.

Iepirkuma priekšmets
“Bruģēta laukuma izveide” būvdarbiem Skolas ielā 4, Apē (Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās
attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt
un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un
pieejamības nodrošināšanai” ietvaros) Būvuzraudzības darbi

4.

Līguma izpildes vieta
Skolas ielā 4, Ape, Apes novads
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Līguma izpildes laiks
1) Visā būvdarbu veikšanas laikā līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai.
Plānotais būvdarbu veikšanas termiņš – 2 (divi) mēneši no būvdarbu veikšanas līguma
noslēgšanas dienas līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā un līguma visu saistību izpildes
parakstīšanas dienai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu.
2) Piedalīties Eiropas Savienības finansējumu kontrolējošās institūcijas veiktajā pārbaudē pēc
būvdarbu pabeigšanas projekta īstenošanas vietā, ierodoties Apē.
Šī noteiktā darba izpilde - viena diena, par ko tiek paziņots ne vēlāk kā 3(trīs) darba dienas
iepriekš.

6.

Piedāvājuma iesniegšana
Piedāvājumus līdz 6. punktā noteiktajam laikam var iesniegt:

7.



pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337;



vai elektroniski uz e-pasta adresi: inese.muceniece@ape.lv;



vai personīgi Inesei Muceniecei,



vai personīgi Apes novada domes kancelejā;

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
līdz 2018.gada 3. aprīlim plkst. 14.00

8.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniedzamā informācija
8.1. Pretendentam ir tiesības veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;
8.2. Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar pielikumos pievienotajām veidlapām:
Pretendenta pieteikums – Pielikums Nr.1
Piedāvājumam pievieno profesionālās kvalifikācijas dokumentu,, kas apliecina tiesības veikt ceļu
būvdarbu būvuzraudzību vai norāda vienotā reģistra interneta vietni, kurā iespējams pārbaudīt
kvalifikāciju.
Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapā (Pielikums Nr.2) noteiktajai
informācijai.
8.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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9.

Prasības darbu izpildītājam
1. Veicamie darbi
1) Veikt būvuzraudzību būvdarbiem, kas tiek veikti atbilstoši SIA “NAMS” 2016.gadā
izstrādātajiem paskaidrojuma rakstam: Nr. 12.1-12/2 “Bruģēta laukuma izveide”, kas akceptēts
ar Smiltenes novada būvvaldes 04.01.2017. lēmumu Nr. 12.1-11/1. Darbi veikšanas vieta
būvobjektā Skolas ielā 4, Apē.
2) Darbi veicami atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārējie
būvnoteikumi” un 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” aktuālajai
redakcijas, Tehniskās specifikācijas un Līguma prasībām.
2.Darba uzdevums
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas:
1) sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas darbu
uzsākšanas nosacījumu izpildei;
2) novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādātās projekta ieviešanas programmas (detalizēts kalendārais
grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), darba grafika, tehnisko personāla, aprīkojuma un
citas Būvdarbu veicēja iesniegtās informācijas atbilstību optimālai Pasūtītāja vajadzību
nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētas korekcijas;
3) precizēt būvuzraudzības plānu atbilstoši augstāk minētajai informācijai un iesniegt to
Būvvaldē.
Prasības būvuzraudzībai būvdarbu izpildes laikā:
4) nodrošināt būvuzraudzības darbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, ko veic
atbilstoši sertificēti būvuzraugi;
5) nodrošināt būvuzrauga klātbūtni saskaņā ar iesniegto būvuzraudzības plānu, bet ne retāk, kā
vienu reizi nedēļā; kā arī svarīgu būvniecības etapu pabeigšanas un atbilstošu segto darbu
sastādīšanas dienās.
6) būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru Objekta un būvlaukuma apsekošanu, dokumentējot to
fotogrāfijās;
Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā:
7) konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c.
jautājumiem;
8) kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, būvprojektiem,
būvprojektu izmaiņām autoruzraudzības kārtībā, būvdarbu veikšanas projektam, Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
9) vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces:
9.1) sapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu
būvsapulču sasaukšanas kārtību;
9.2) iknedēļas sapulču grafiks neierobežo Būvuzrauga tiesības sasaukt papildus būvsapulces,
ja tas to uzskata par nepieciešamu.
10) novērst iespējamo sūdzību par būvdarbu veikšanu rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības
radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, ieteikumus un atbildes projektus;
11) kontrolēt, lai Būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un Būvdarbu veicēja garantijas un
nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs;
12) kontrolēt, lai darbu izpildi objektā veiktu Būvuzņēmējs un tikai tādi apakšuzņēmēji, kādus
būvuzņēmējs iekļāvis konkursa piedāvājumā, vai kuru nomaiņai ir saņemta Pasūtītāja rakstiska
atļauja;
13) nepieļaut, ka būvdarbu veikšanā iepirkuma procedūrā norādītie atbildīgie speciālisti tiek
aizstāti ar citiem bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
14) izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:
14.1) atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem
apstākļiem;
14.2) informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no

3

līguma dokumentiem;
14.3) līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību
izskatīšanai būvsapulcē.
15) ja, sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu, ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un
mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no iepirkuma dokumentācijas, vai grozīt Būvdarbu
līguma būtiskos noteikumos (saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu
vai Būvdarbu kvalitātes līmeni), iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai
rīcībai;
16) izskatīt Būvdarbu izpildītāja rosinātās izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem
un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un
nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo
summu, saskaņot tās un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu
sagatavošanai, norādot izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
17) regulāri izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto darbu izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes
kalendārajam grafikam, par jebkuru darbu veikšanas grafikā noteikto starptermiņu kavējumu
nekavējoties rakstveidā ziņot Pasūtītajam;
18) Veikt Būvdarbu izpildes apjoma un kvalitātes kontroli:
18.1) pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi;
18.2) pārbaudīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību par
objektu kopumā;
18.3) pārbaudītos aktus akceptēt un nodot Pasūtītājam, vai pamatoti rakstveidā noraidīt 5
(piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, atgriezt Būvdarbu izpildītājam
labošanai un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju;
18.4) par apmaksājamiem atzīt tikai tādus darbus, kuru izpilde noformēta parakstot segto
darbu aktus un / vai apstiprinot izpilduzmērījumus;
18.5) nepieļaut nekvalitatīvi izpildītu darbu apmaksu.
18.6) šaubu gadījumos par apjomu un kvalitātes atbilstību, piedalīties uzmērījumu veikšanā,
paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, nogādāt
pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai;
18.7) piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot
ātrdarbīgas iekārtas.
19) nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu
rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;
20) būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz
Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt
priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto
papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
21) veikt Būvdarbu izpildītāja sagatavotās dokumentācijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā, pārbaudi pirms tās
nodošanas Pasūtītājam un organizēt trūkumu novēršanu, ja tādi atklājušies.
10.

Pielikumi

Pielikums Nr. 1– Pieteikuma forma;
Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums.
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2018/10 ERAF

Pretendenta pieteikums
“Bruģēta laukuma izveide “būvdarbiem Skolas ielā 4, Apē
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta
Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Būvuzraudzības darbi
Informācija par Pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Komersanta statuss2

mikro

vidējs

mazs

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:

Par līguma izpildi atbildīgā persona un tās profesionālā kvalifikācija (aizpilda pēc vajadzības par vienu
vai vārākām personām)

Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Profesionālā kvalifikācija
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu tirgus izpētes Noteikumus, piekrītam iesniegt savu
piedāvājumu un garantējam Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi. Noteikumi un tā pielikumi ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Pretendents ir (vajadzīgo atzīmēt):
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.
1

2

Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai
Darbinieku skaits

Apgrozījums

Bilance

Sīks

< 10

<= 2 milj. EUR

<= 2 milj. EUR

Mazs

< 50

un

<= 10 milj. EUR
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vai

<= 10 milj. EUR

Juridiska persona (t.sk. reģistrējies kā nodokļu maksātājs VID) □
Fiziska persona □
Pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina tiesības veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību (licence,
sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina ceļu būvdarbu būvuzraudzības tiesības) vai norāda vienotā
reģistra interneta vietni, kurā iespējams pārbaudīt kvalifikāciju.
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums

Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2018/10 ERAF
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
BŪVRAUDZĪBAS DARBU VEIKŠANAI
Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu:
EUR
Līguma summa bez PVN *
PVN 21%
Summa KOPĀ
* cena, kas tiek vērtēta.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
1) būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2) būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;
3) citi izdevumi, ja tādi paredzami (ceļa izdevumi, komandējumi u.c.);
4) visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi ar darbu izpildi saistītie maksājumi.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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