APSTIPRINĀTS
Beverīnas novada pašvaldības domes
Iepirkuma komisijas sēdē
2017.gada 09.marta sēdē
(protokols Nr.16)

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
“Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa”, ID Nr. BNP 2017/08
1. Uzaicinājuma pamats: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot likuma
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” prasības.
2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums:
Beverīnas novada pašvaldība
Adrese:
„Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads,
LV4224
Reģistrācijas numurs:
90009115285
Tālruņa numurs:
64281737
E-pasta adrese:
evija.melngalve_markitane@beverina.lv
Kontaktpersonas
Evija
Melngalve-Markitāne,
tālr.
64220889,
e-pasts:
evija.melngalve_markitane@beverina.lv
Harijs Upenieks, tel. 20364827, e-pasts: harijs.upenieks@beverina.lv –
objekta apskate un tehniskā specifikācija
3. Iepirkuma priekšmets: Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa, saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju.
4. Pasūtījums nav dalīts daļās.
5. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 19 999.00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro 00 centiem).
6. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu
dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs
iegūst publiskajās datu bāzes.
- Pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir
pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā (piedāvājumam jāpievieno attiecīgā
dokumenta kopija).
- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo
informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura
likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas
procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
- pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR
150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst
publiskajā datu bāzē.
7. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:
7.1.Saskaņā ar 2.pielikumu izstrādātais finanšu piedāvājums;
7.2.Saskaņā ar 3.pielikumu aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.
8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
9. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
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10. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba
dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā
noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
11. Finanšu piedāvajuma izslēgšanas kritēriji: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu
piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai
Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas
vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek
pārbaudīti.
12. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā
www.bevrinasnovads.lv , sadaļā Iepirkumi un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.
13. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 21.martam plkst.12:00 Beverīnas novada
Administratīvajā ēkā – 7.kabinets “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas
novads. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās
no 08:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 64220889. Uz aploksnes, ja
piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot
piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Trikātas kultūras
nama skatuves grīdas nomaiņa”, identifikācijas Nr. BNP 2017/08”. Ja Finanšu piedāvājums
iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai
nosuta atpakaļ Pretendentam.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

E.Melngalve-Markitāne
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa”, ID Nr. BNP 2017/08
Būves nosaukums – Kultūras nams
Adrese – Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads
Darba apjomi:
Nr.
p.k.
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Darba nosaukums
Grīda
Skatuve
Koka grīdas zāģēšana virs grīdas sijas
Koka – reģipša starpsienu apakšējās daļas demontāža
Koka grīdas un kājlīstu demontāža un būvgružu
utilizācija
Grīdas siju līmeņošana
Grīdas siju skaņas izolācija
Kalibrētu antiseptizētu dēļu 69x69 mm grīdas
ierīkošana
Koka grīdas slīpēšana
Koka grīdas apstrāde ar melnu eļļu Osmo
Dekorwacsh
Koka grīdas apstrāde ar pusmatētu laku eļļas
īpašībām Osmo HARTWACHS 3032
Koka reģipša starpsienu apakšējās daļas atjaunošana
Koka kājlīstu h=100mm apstrādātu analogi grīdai
montāža
Skatuves augšējā pakāpienu atjaunošana
Koka starpsienas apakšējās daļas demontāža
Betona grīdas apstrāde pie izejas, ierīkotās grīdas
līmenī
Grīdas sagatavošana lakošanai un lakošana zem
pacēlājmehānismiem

Mērvienība

Daudzums

m
m

9.20
3.90

m2

110.00

m
m

126.60
126.60

m2

110.00

m2

110.00

m2

110.00

m2

110.00

m

3.90

m

44.00

m
m

11.40
3.90

m2

1.00

m2

9.13

Darbu uzsākšanas termiņš: jūlijs 2017.gads
Darbu izpildes termiņš: 30 kalendārā dienas no darbu uzsākšanas dienas
Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Beverīnas novada pašvaldības
Trikātas pagasta saimniecības
daļas vadītājs

Harijs Upenieks
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2.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa”, ID Nr. BNP 2017/08
Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas
paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:
Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Piedāvātā līgumcena EUR
bez PVN
1.

Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa,
saskaņā ar tehniskās specifikācijas un 30.06.2015. MK
noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas
kārtība”
21% PVN
Kopējā līgumcena ar 21% PVN

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN))
Vārds, uzvārds*
Amats
Paraksts
Zīmogs
* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
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3.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
““Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa”, ID Nr. BNP 2017/08

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ___________________________, ____________________(reģ.Nr./
p.k.),
(pretendenta vārds, uzvārds/nosaukums)

tā ________________________________________________________________ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

• apņemamies ievērot iepirkuma prasības;
• atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no
piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma
noslēgšanai;
• apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un visiem šajā iepirkumā
prasītiem dokumentiem.
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
1.
Nosaukums/ vārds, uzvārds:
2.
Reģistrācijas Nr./personas kods:
3.
Kontaktpersona :
4.
Telefons:
6.
E-pasts:
7.
Adrese:
8.
Finanšu rekvizīti:
8.1. Bankas nosaukums:
8.2. Bankas kods:
8.3. Konta numurs:
Pretendents vai to pilnvarotās personas paraksts: _____________________/___________/
Datums:
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