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Ropažu novadā
Paziņojums par cenu aptauju

SIA „Ciemats”, paziņo, ka, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 22.01.16. lēmumu
Nr.2016-11-1/P1 par dalību energoefektivitātes paaugstināšanas projektā un pirmsprojekta
dokumentācijas
sagatavošanu,
finanšu
institūcijas
ALTUM
administrētās
energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, 2017.gada 27.decembrī
izsludina cenu aptauju „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes
inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Priedes 1", Silakrogā, energoefektivitātes
paaugstināšanai” (ID Nr. RNC Ciemats 2017/8).
Iepirkuma priekšmets ir ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes
inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Priedes 1", Silakrogā energoefektivitātes
paaugstināšanai saskaņā ar Tehniskās apsekošanas atzinumu un Pārskata par ēkas
energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām (skatīt pielikumu) VI. sadaļu
“Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi”. Jāparedz zibens aizsardzība un
risinājums balkonu rekonstrukcijai; nav jāparedz iekšējo inženiertīklu pārbūve.
Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 10.01.2018., plkst.12:00, ir atsūtāmi uz epastu: ciemats@ropazi.lv.
Piedāvājums sastāv no Pieteikuma (pielikumā) un šādiem dokumentiem:
Nosacījumi dalībai iepirkumā
Pretendents ir reģistrēts, licencēts
atbilstoši piegādātāja izcelsmes
valsts normatīvo aktu prasībām
veikt iepirkumā paredzētos
darbus.

Iesniedzamie dokumenti
vai sertificēts
(reģistrācijas)
un ir tiesīgs
projektēšanas

Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā*, tam
jāiesniedz:
1)
reģistrācijas
valstī
uzņēmējdarbības
reģistrācijas
kopija;

izsniegtas
apliecības

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.
Brīvā formā sagatavots pieredzes saraksts, kurā
norādīts – pasūtītājs un tā kontaktpersona,
projektēšanas summa EUR bez PVN, izpildes
laiks, projektēto būvdarbu īss apraksts.

Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā ir
izstrādājis vismaz divus būvprojektus ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai.
Katra
līguma ietvaros projektēšanas summa ir bijusi
vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.
Pretendents līguma izpildei var nodrošināt Brīvā formā sagatavota informācija par
sertificētu būvprojekta vadītāju, kurš iepriekšējo piedāvātā speciālista kvalifikāciju un pieredzi,
trīs gadu laikā kā būvprojekta vadītājs ir kas apliecina attiecīgās kvalifikācijas prasības

izstrādājis vismaz divus būvprojektus, kuros izpildi.
katrā ir projektēti ēkas ārējās norobežojošās
konstrukcijas un ēkas tehniskās sistēmas
atjaunošanas darbi.

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

