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Ropažu novadā
Paziņojums par cenu aptauju
SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, kontaktpersona: valdes loceklis Irvo Jakušovs, tel.Nr.:
29411620, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: ciemats@ropazi.lv, šā gada 28. maijā izsludina cenu aptauju
“Apkures katla remonts Silakroga katlu mājā” (ID Nr. RNC Ciemats 2018/10 CA)
Iepirkuma priekšmets ir apkures katla remonts Silakroga katlu mājā saskaņā ar cenu aptaujas
pielikumā norādīto tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 12.06.2018., plkst.10:00, ir atsūtāmi uz e-pastu:
ciemats@ropazi.lv.
Piedāvājums sastāv no Pieteikuma (pielikumā) un šādiem dokumentiem:
Nosacījumi dalībai cenu aptaujā
Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts
atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts
normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt cenu
aptaujā paredzētos montāžas darbus.

Iesniedzamie dokumenti
Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā*, tam jāiesniedz:
1) reģistrācijas valstī izsniegtas uzņēmējdarbības reģistrācijas
apliecības kopija;
2) atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegta
profesionālās darbības reģistrācijas dokumenta kopija iepirkuma
priekšmetā minēto darbu veikšanai;

Nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, neesamība.
Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma
atvēršanas brīža vismaz 2 dažādu līgumu ietvaros ir
veicis apkures katlu remontdarbus. Katrā līgumā
apkures katlu remontdarbu summa bez PVN ir bijusi
ne mazāka kā piedāvātā līgumcena bez PVN.

*Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības
kopija un būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija nav
jāiesniedz.
Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu
(nodevu) parāda esamību vai neesamību.
Piedāvājumam pievienojams brīvā formā sagatavots pieredzes
apraksts ar informāciju par veiktajiem darbiem, kas apliecina
kvalifikācijas prasības izpildi.

Apkures katla shēma pievienota pielikumā. Pirms piedāvājumu iesniegšanas pretendents apseko
objektu. Apsekošanas laiks vismaz vienu darbadienu iepriekš ir saskaņojams ar RN SIA “Ciemats”
Galveno enerģētiķi Gunti Gasonu, tel.nr. 29294730 (piedāvājumam pievieno brīvā formā sagatavotu
un pasūtītāja parakstītu objekta apsekošanas aktu).
Izvēles kritērijs: atbilstība prasībām un zemākā piedāvātā līgumcena EUR bez PVN.
Ar cieņu,
Valdes loceklis

Irvo Jakušovs
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