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Ropažu novadā
Paziņojums par cenu aptauju
SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, Priedes 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133, 2018.gada
29.augustā izsludina cenu aptauju “Ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma
izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jaunceltnes 2 k- 8, Muceniekos, Ropažu novadā” (ID Nr.
RNC Ciemats 2018/14 CA).
Vispārīga informācija:
Cenu aptauja tiek organizēta tehniskās dokumentācijas izstrādei atbilstoši finanšu institūcijas ALTUM
prasībām, dalībai energoefektivitātes paaugstināšanas programmā “Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.
Cenu aptaujas identifikācijas numurs: RNC Ciemats 2018/14 CA.
Cenu aptaujas priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līguma priekšmets:
Noslēdzoties Cenu aptaujai paredzēts slēgt līgumu par sekojošu dokumentu izstrādi:
• Ēkas energosertifikāta izstrāde, saskaņā ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi
par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu "Ēkas energosertifikāts". Ēkas energosertifikātam
pievienojami šādi dokumenti:
a) pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru
īstenošanas izmaksas ir rentablas plānotajā kalpošanas laikā saskaņā ar 09.07.2013 MK
noteikumu Nr.383 3.pielikumu;
b) pārskats par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot
15.03.2016 MK noteikumu Nr. 160 pielikumā „Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos
izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju.
• Ēkas pagaidu energosertifikāta izstrāde.
• Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde saskaņā ar 30.06.2016. MK Nr.337 Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana". Atzinumā jāiekļauj
šādas sadaļas:
- par būvi;
- par situāciju;
- par teritorijas labiekārtojumu;
- par būves daļu tehnisko stāvokli;
- par iekšējiem inženiertīkliem un iekārtām;
- par ārējiem inženiertīkliem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inventarizācijas lieta PDF formātā pieejama pēc pieprasījuma.
Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 07.09.2018., plkst.10:00, ir atsūtāmi uz e-pastu:
ciemats@ropazi.lv ar norādi cenu aptaujai Nr. RNC Ciemats 2018/14 CA, vai jāiesūta pa pastu līdz
2018.gada 07.septembrim plkst. 10:00 uz RN SIA „Ciemats”, Priedes 4 - 57, Silakrogā, Ropažu
novadā, LV- 2133 ar norādi cenu aptaujai Nr. ID RNC Ciemats 2018/14 CA.
Piedāvājums sastāv no Pieteikuma (pielikumā) un šādiem dokumentiem:
Nosacījumi dalībai cenu aptaujā
Iesniedzamie dokumenti
Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā*, tam jāiesniedz:
atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas)
1) reģistrācijas valstī izsniegtas uzņēmējdarbības
valsts normatīvo aktu prasībām.
reģistrācijas apliecības kopija;
2) atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegta
profesionālās darbības reģistrācijas dokumenta kopija
iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai;
*Latvijā
reģistrētam
pretendentam
reģistrācijas
apliecības kopija un būvkomersanta reģistrācijas
apliecības kopija nav jāiesniedz.
Pretendents iepriekšējo divu gadu laikā ir Brīvā formā sagatavots pieredzes saraksts, kurā norādīts –
izstrādājis vismaz divus līdzīgus pasūtījumus.
pasūtītājs un tā kontaktpersona, pasūtījuma summa EUR bez
PVN, izpildes laiks, izstrādāto dokumentu īss apraksts.
Pretendents līguma izpildei var nodrošināt Brīvā formā sagatavota informācija par piedāvātā speciālista
sertificētu speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju.
kvalifikāciju un pieredzi, kas apliecina attiecīgās
kvalifikācijas prasības izpildi.

Izvēles kritērijs: atbilstība prasībām un zemākā piedāvātā līgumcena EUR bez PVN.

Ar cieņu,
Valdes loceklis

Irvo Jakušovs

29.08.2018.
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