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Ropažu novadā
Paziņojums par iepirkumu
SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, kontaktpersona: valdes loceklis Irvo Jakušovs,
tel.Nr.:29411620, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: ciemats@ropazi.lv, šā gada 06. augustā izsludina
iepirkumu “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu
novada Silakrogā un Muceniekos” (ID Nr. RN Ciemats 2018/11).
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu
veikšana objektā “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu
novada Silakrogā un Muceniekos” (turpmāk arī – Objekts) saskaņā ar visu iepirkuma procedūras
dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā
esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas
standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
1. iepirkuma priekšmeta 1.daļa – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi siltumtīklu
pārbūvei Muceniekos, Ropažu novadā;
2. iepirkuma priekšmeta 2.daļa – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi siltumtīklu
pārbūvei Silakrogā, Ropažu novadā.
Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:
1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu
iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un
Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;
2. posms – sarunas ar uzaicinātajiem Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas) un saimnieciski
visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.
Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA “Ciemats” mājas lapā
(www.ciematssia.lv) sadaļā “Iepirkumi”. Papīra veida formātā ar nolikumu un tā pielikumiem var
iepazīties un saņemt RN SIA “Ciemats” katru darba dienu no pl 09:00-16:00, iepriekš piesakoties pie
Nolikuma 3.5. punktā minētās kontaktpersonas.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 06. septembrim plkst. 14:00
Ar cieņu,
Valdes loceklis

Irvo Jakušovs
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