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I. Nodaļa: Instrukcija pretendentiem

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP-2011-07/RTR-ELFLA
 Pasūtītājs un kontaktinformācija:

Pasūtītāja nosaukums:
Skrundas novada pašvaldība
Adrese:
Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
Reģistrācijas numurs:
90000015912
Tālruņa numurs:
63331154
Faksa numurs:
63350452
E-pasta adrese:
anta.storke@skrunda.lv
WEB adrese:
www.skrundasnovads.lv
Konktatpersona:
Anta Storķe, Vilnis Grāvelis



 Iepirkuma procedūru organizē Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Skrundas novada domes 2009. gada 23. jūlija lēmumulēmum|slēmumu /protokols Nr.4, 9.§/
 Iepirkuma priekšmets:
Skrundas novada pašvaldība, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties iepirkuma procedūrā par tiesībām veikt Ropupes tilta rekonstrukciju Raņķu pagastā 1.kārtu (identifikācijas numurs SNP-2011-07/RTR-ELFLA), saskaņā ar A/S „Ceļu inženieri” izstrādāto tehnisko projektu (1.kārtas darbu apjomi)
1.5. Darbu uzsākšanai ir paredzēts avansa maksājums.
1.6. Ar konkursa nolikumu var bez maksas iepazīties un to saņemt elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.lv" anta.storke@skrunda.lv, vai arī uz faksa Nr. 63350452 no plkst. 08.00-12.00; 13.00-17.00, katru darba dienu līdz 2011.gada 12. augustam plkst.10:00. 
1.7. Pretendents, sastādot pieteikumu, ietver sekojošu informāciju: 
	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas, juridiskā un biroja adrese (ja biroja adrese neatšķiras no juridiskās adreses, norādīt tikai juridisko adresi), tālruņa un faksa numurus, e-pasta adresi, kontaktpersonu.

1.8.  Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

	Iepirkuma priekšmets ir 1.kārtas Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā, (turpmāk- Pasūtījums), kurā būvdarbi veicami atbilstoši tehniskajā piedāvājumā dotajiem Darbu apjomiem
	 CPV kods galvenajam priekšmetam: 45233200-1(dažādi ceļu seguma būvdarbi)
Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš – 3 (trīs) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no līgum|slīgumalīguma noslēgšanas brīža. Būvdarbu paredzamais uzsākšanas termiņš – 20.08.2011.
	Pasūtītāja izsniegtā tehniskā dokumentācija, Darbu apjomi, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Izpildītājs, parakstot iepirkuma līgumulīgum|slīgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmēs) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu Pasūtītājam būvdarbu līgumālīgum|slīgumā noteiktajā termiņā.
	Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama un to var apskatīt jebkurā laikā, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Vilni Grāveli t.63331154 vai 29258421.




INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā instrukcijāInstrukcijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.
	Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt iepirkuma pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības Iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 39.pantā paredzētie izslēgšanas noteikumi, pretendents neatbilst minētā likuma 40.panta noteiktām prasībām vai pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumānolikumā) izvirzītajām prasībām.
	Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.
	 Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.


PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

	Pretendentiem, piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2011.gada 12. augustam plkst. 10:00 Skrundas novada pašvaldībā, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326. 
	Saņemot piedāvājumu, Iepirkumu komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt rakstisku apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājumu saņemšanas laiku). 
	Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.
	Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līgum|slīgumalīguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.
	Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumulīgum|slīgumu nevar noslēgt Nolikumānolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojumapaziņojum|spaziņojuma saņemšanas dienas paziņo pasūtītājam.

PRETENDENTA ATLASES NOSACĪJUMI

Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā
Iepirkuma procedūrā pēc PIL 81 panta var ņemt dalību pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma Nolikumānolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.
	Pretendentam jāiesniedz apliecinājums: 
	ka uz Pretendentu neattiecas Publisko Iepirkuma Likuma 39.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Šis nosacījums attiecināms arī uz visiem pretendenta dalībniekiem un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
	ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts.
	ka Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokuments.
	Šī nolikuma 6.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līgum|slīgumalīguma izpildē.

 Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt būvdarbus. 
Pretendentam ir sekojoši finanšu rādītāji:
	Pretendenta katra gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā (2008., 2009., 2010.) jābūt vismaz 300% no piedāvātās līgumcenas bez PVN. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma.
	Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle nulle). Pretendents drīkst pierādīt savu atbilstību iesniedzot jaunāku zvērināta revidenta apstiprināto bilanci, kurā vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs šajā punktā noteiktajam. 
	Pretendentam ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam.
	Prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi:
	 Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei ceļu un tiltu būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:
	Pabeigtam vismaz vienam līgumam, kurā ir veikti tiltu būvdarbi (būvdarbi nozīmē - rekonstrukcija, jaunbūve, periodiskā uzturēšana) vismaz 80% apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN un līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
	Pabeigtam vismaz vienam līgumam, kurā ir veikti asfaltbetona izbūves darbi uz tilta vismaz 50% apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN un līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē ar asfaltbetona seguma izbūves darbiem vismaz 1000m2 apjomā. 

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām (katra prasība drīkst būt izpildīta dažādos objektos).
	Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu ceļu un tiltu būvdarbu vadītāju piesaistīšana būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājiem ir jābūt izsniegtam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) būvprakses sertifikātiem ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanā vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī izdotiem atbilstošiem dokumentiem. Pretendenta pārstāvošajiem būvdarbu vadītājiem uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar attiecīgo pretendentu un jābūt reģistrētiem LR Ekonomikas ministrijas Reģistrēto būvkomersantu datu bāzē un Būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu datu bāzē LR noteiktajā kārtībā. 
	Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.
	Pretendentam jānodrošina darba aizsardzības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2005. MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem.

 Piedāvājumam jāpievieno norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
	Pretendentam jābūt spējīgam īstenot pasākumus kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai specifisko (ceļu, tiltu) būvdarbu veikšanā. 
	Pretendents būvdarbu veikšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar līgumulīgum|slīgumu nododot tiem ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procentus) no kopējā līgumalīgum|slīguma apjoma.
	Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.
	Pretendentam ir jāveic objekta apskati. Kā pierādījums objekta apskatei ir Pretendenta aizpildīta objekta apskates lapa (7.forma).
	Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst šīs sadaļas noradītājām atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 


PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:
	pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;
tehniskā piedāvājuma;
finanšu piedāvājuma.
Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā (aploksnē), uz kura jānorāda:
	Pasūtītāja nosaukums un adrese; 
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā 1.kārta”.
Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto divi aizlīmēti un aizzīmogoti iekšēji iepakojumi, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma oriģināls, bet otrā 1 (viena) piedāvājuma kopija. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi jānorāda:
	„ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”, kā arī:
pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā 1.kārta”.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
	Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Pretendenta atlases dokumenti

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā. 
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz pretendentu, tai skaitā pretendenta grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie ierobežojumi. Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 5 punktā paredzētās informācijas noskaidrošanai Pasūtītājs pieprasīs attiecīgas izziņasizziņ|aizziņas tikai Pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumānolikumā izvirzītām prasībām un kritērijam būtu piešķiramas līgumalīgum|slīguma slēgšanas tiesības.
8.1.3. Kredītiestādes izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, par summu, kura ir 5% (pieci procenti) no Pretendenta piedāvātās līgumcenas. Galvojums ir spēkā līdz Publisko iepirkuma likuma 52.panta trešās daļas nosacījumu izpildei 5.forma;
8.1.4. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā pretendents reģistrēts, izdotas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 
	Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts atbilstoši 2.formai;
	Lai apliecinātu 6.2.1. punktā prasīto, Pretendents iesniedz:
	pretendenta apstiprinātu un auditētu gada pārskatu par 2008., 2009.gadu un 2010.gadu sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma kopijas;

izziņu par pretendenta finanšu apgrozījumu atbilstoši 6.2.1.1..punktā noteiktajām prasībām un izziņu par Pretendenta apgrozāmo līdzekļu koeficientu; 
	Lai apliecinātu 6.2.2. punktā prasīto, Pretendents iesniedz:
	Izziņu par Pretendenta pieredzi atbilstoši 6.2.2.punktā noteiktajām prasībām un atbilstoši 6.formai;
	Lai apliecinātu 6.2.3. punktā prasīto, Pretendents iesniedz:
	Sertifikāta kopijas ceļu un tiltu būvdarbu vadītājiem;
	Apliecinājumu par pieejamību atbilstoši 3.formai.
	Būvdarbu veikšanai piesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši 4.formai. Formā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams tehniskajā projektos paredzēto darbu veikšanai.
	Lai apliecinātu 6.2.6. punktā prasīto, Pretendents iesniedz:
	 ISO sertifikāta vai ekvivalenta sertifikāta kopija ar sertificēšanas jomu ceļu, tiltu būvdarbos, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai citi pierādījumi par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem attiecīgajā nozarē.
ISO sertifikāta vai ekvivalenta sertifikāta kopija ar sertificēšanas jomu ceļu, tiltu būvdarbos, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai citi pierādījumi par vides nodrošinājuma pasākumiem attiecīgajā nozarē;
	OHSAS sertifikāta vai ekvivalenta sertifikāta kopija ar sertificēšanas jomu ceļu, tiltu būvdarbos, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai citi pierādījumi par darba drošības nodrošinājuma pasākumiem attiecīgajā nozarē.
	Piedāvātā personāla un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātusertifikāt|ssertifikātu/apliecību) kopijas, ko apliecinājis speciālists.
	Visu 4.formā piedāvāto speciālistu un 2.formā ietverto apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi (brīvā formā) par to gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts LēmumsLēmumslēmums slēgt iepirkuma līgumulīgum|slīgumu ar attiecīgo pretendentu, izpildīt būvdarbu daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts nodot vai uzticēt.
	Lai apliecinātu 6.2.9. punktā prasīto, Pretendentam ir jāiesniedz objekta apskates lapa (7.forma).
	Uzvarējušam pretendentam 10 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojumspaziņojumspaziņojums par pieņemto lēmumulēmum|slēmumu, jāiesniedz Iepirkumu komisijai izziņaizziņaizziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Izsniegtu ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

Tehniskā piedāvājuma dokumenti
Būvdarbu organizācijas apraksts (darba programma) atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām.
	Apraksts par Pretendenta piedāvātā darbu izpildes organizatorisko struktūru, jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jāraksturo kvalitātes kontroles sistēma (norādot veicamo darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas - laboratorijas). Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi. Jānorāda galveno speciālistu saziņas kārtību ar citām Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.
	Realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijam:
	ja tehniskajos dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim. 
ja tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus.

darbu izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.
Pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums (brīvā formā) par izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību kādam no augstāk uzrādītajiem kritērijiem.

Darbu izpildes (kalendārais) grafiks, ņemot vērā instrukcijāinstrukcijā noteikto darbu izpildes termiņu un pieņemot, ka būvdarbi tiek uzsākti 2011.gada 20. jūlijā.
	Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 36 mēneši). 
	Pretendentam jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kas saskaņota ar ceļu pārvaldītāju par ceļu, ielu izmantošanu. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepapamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.

Finanšu piedāvājuma dokumenti
Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar MK 19.12.2006 noteikumiem Nr.1014 „Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (turpmāk tekstā – Noteikumi) un atbilstoši Noteikumu 1. pielikumā noteiktām tāmju formām. Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visas projektā un Darbu apjomos paredzētās izmaksas. Piedāvājumam pievienojamas tāmju formas rakstiskā formā un CD formātā. 
	Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir pienākums izvērtēt visu projekta tāmju dokumentāciju kopumā.  
Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) ar PVN. 
	Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa papildus apjomos paredzēto darbu kompleksa izpildi pilnā apjomā, tajā skaitā: 
	piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līgumalīgum|slīguma izpildei;
darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;
visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;
visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas.
Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līgumalīgum|slīguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu, Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi iepirkuma dokumentos paredzētie darbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu iepirkuma dokumentāciju kopumā. 


IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NORISE
 Piedāvājumu atvēršana:
	Piedāvājumi tiks atvērti 2011. gada 12. augustā plkst. 10:00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā.
	Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.
	Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.
Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

 Piedāvājumu vērtēšana
	Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar līgumalīgum|sInstrukcijā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību līgumalīgum|sInstrukcijā noteiktajām prasībām.
Pēc 9.3.1. punktā minētā tiek noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājumus, vērtējot to atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvariem:
Nr.p.k.
Kritēriji
Kritēriju īpatsvars
Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons
A.
Piedāvātā līgumcena
65
1-65
B
Piedāvājuma tehnisko kritēriju novērtējums
20
1-20
C.
Būvdarbu garantijas laiks
5
1-5
D.
Darbu izpildes termiņš
10
1-10
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
100%
100

	Piedāvājuma vērtēšanas algoritms (vērtēšanas kritēiji – A,B,C,D):
	Par Piedāvāto līgumcenu piešķir punktus, izmantojot sekojošu formulu:

	A = Ax / Ay x P, kur
	Ax – lētākā piedāvājuma cena (bez PVN);
	Ay – vērtējamā piedāvājuma cena (bez PVN);
	P – maksimālais punktu skaits cenai –65.
 B - Piedāvājuma tehnisko kritēriju novērtējums
20-13 punktus piešķir, ja (13) ir sīki izstrādāts plānoto būvdarbu apraksts un būvdarbu veikšanas metožu apraksts un (16) pretendents ir sagatavojis pamatotu aprakstu par plānotajiem būvdarbiem un pilnībā pierādījis būvdarbu savstarpējo saskaņotību un atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, un (20) ir pilnībā aprakstīta būvdarbu vadības sistēma un darbu izpildes kontroles mehānismi un Pretendentam ir ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanas sistēma sekojošā nozarē - ceļu, tiltu būvniecība.
12-7 punktus piešķir, ja (7) ir daļēji izstrādāts plānoto būvdarbu apraksts un būvdarbu veikšanas metožu apraksts un (9) pretendents ir sagatavojis pamatotu aprakstu par plānotajiem būvdarbiem, bet tikai daļēji pierādījis būvdarbu savstarpējo saskaņotību un atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, un (12) nav pilnībā aprakstīta būvdarbu veikšanas vadības sistēma un darbu izpildes kontroles mehānismi;
6-1 punktus piešķir, ja (1) ir vāji izstrādāts plānoto būvdarbu apraksts un būvdarbu veikšanas metožu apraksts un (3) pretendents ir sagatavojis daļēji pamatotu aprakstu par plānotajiem būvdarbiem un tikai daļēji pierādījis būvdarbu savstarpējo saskaņotību un atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, un (6) nav aprakstīta būvdarbu veikšanas vadības sistēma un darbu izpildes kontroles mehānismi.
Būvdarbu garantijas laiks (izteikts mēnešos) (C) Komisija vērtē, izvērtējot Tehniskajā piedāvājumā Pretendenta sniegto informāciju un piešķirot punktus, izmantojot sekojošu formulu:
C = Cx / Cy x P, kur
Cx – garākais būvdarbu garantijas termiņš;
Cy – vērtējamais būvdarbu garantijas termiņš;
P – maksimālais punktu skaits garantijas termiņa vērtējumam – 5.
Maksimālais garantijas termiņš – 60 mēneši pēc objektu nodošanas ekpluatācijā. Ja pretendents ir piedāvājis maksimālo grantijas termiņu vai lielāku par 60, tad tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 5.
	Darbu izpildes termiņu (izteikts dienās) (D) Komisija vērtē, izvērtējot Tehniskajā piedāvājumā Pretendenta sniegto informāciju un piešķirot punktus, izmantojot sekojošu formulu:

D = Dx / Dy x P, kur
Dx – īsākais darbu izpildes termiņš;
Dy – vērtējamais darbu izpildes termiņš;
P – maksimālais punktu skaits darbu izpilde termiņa vērtējumam – 10.
	Pēc visu kritēriju izvērtēšanas Komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu saskaņā ar sekojošu formulu:

S (100) = A(65) + B(20)+C(5)+D(10), kur
S – kopējais punktu skaits (maksimāli 100 punkti);
A – par līgmcenu iegūtais punktu skaits (maksimāli 65 punkti);
B - par tehnisko kritēriju iegūtais punktu skaits (maksimāli 20 punkti);
C – par būvdarbu garantijas laiku iegūtais punktu skaits (maksimāli 5 punkti);
D – par darbu izpildes termiņu iegūtais punktu skaits (maksimāli 10 punkti).
	Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas ir, ieguvis visaugstāko kopējo punktu skaitu atbilstoši instrukcijas noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.


KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Komisijas tiesības:
pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
	lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;
lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;
veikt izmaiņas līgumalīgum|sInstrukcijā;
	noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst līgumalīgum|sInstrukcijā izvirzītām prasībām;
	noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;
noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājumam pievienotās tāmes neatbilst MK līgumalīgum|s19.12.2006 noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 
	neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus.
10.1.10. komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

Komisijas pienākumi:
 izskatīt visus Pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
	rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;
	noteikt iepirkuma uzvarētāju;
	3 (trīs) darba dienu laikā pēc līgumalīgum|slēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;
	nosūtīt informatīvu līgumalīgum|spaziņojumu par pieņemto līgumalīgum|slēmumu Iepirkumu uzraudzības  birojam. 

 PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 Pretendenta pienākumi:
	iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas līgumalīgum|sInstrukcijā izvirzītās prasības;
	3 (trīs) darba dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

Pretendenta tiesības:
	 piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta līgumalīgum|sInstrukcijas 4.1 punktā;
 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida līgumalīgum|siesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.


Pielikumā:
Darbu apjomu saraksts
Formas

Darbu apjomu saraksts
Ropupes tilta rekonstrukcijai Raņķu pagastā (1.kārta)


Izmaksu pozīcija
Specifik.Nr.

Darba nosaukums
Rasējuma Nr.
Mērvienība 
Darba daudzums
1
2

3
4

1.1
S1.31
Satiksmes organizācija remontdarbu laikā
BK-01
KS
0.50
1.2
S1.1
Mobilizācija
 
KS
0.50
1.3
S1.4
Uzmērīšana un nospraušana
CD-01
KS
1,00
1.4
S1.5
Koku, krūmu un zaru zāģēšana
 
gab.
1,00
2
 
Demontāžas darbi
 
N/A
 
2.1
S9.1
Cementbetona brauktuves un ietves segas demontāža, hvid. = 50 mm
 
m2
160,20
2.2
S9.1
Noteces trīsstūra demontāža, tai skaitā hidroizolācija
 
m3
12,02
2.3
S9.1
Deformācijas šuvju demontāža
 
m
35,60
2.4
S9.1
Barjeru, tajā skaitā barjeru stabiņu (24 gab.), demontāža
 
m
40,00
2.5
S9.1
Margu demontāža
 
m
36,00
2.6
S9.8
Laiduma apakšas un balstu virsmu stiegrojuma attīrīšana no vājā betona un korozijas
 
m2
6,00
2.7
S9.9
 Brauktuves virsmas sagatavošana plātnes betonēšanai (pretbīdņu uzstādīšana, vājā betona daļu novākšana, mitruma režīms u.c.)
 
m2
160,20
2.9
S5.62
Laiduma apakšas, sānu, uzkalu un balstu virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu
 
m2
264,34
2.10
S9.1
Ietves pandusu demontāža
 
m3
2,00
2.11
S2.1
Uzbēruma atrakšana tilta galos atbalstsienas izbūvei un konusa atbalstzoba izbūvei
BK-04
m3
44,10
3
 
Tilta siju un balstu remonts
 
N/A
 
3.1
S8.42
Esošo uzkalu remonts ar remontjavu
 
m3
0,10
3.2
S5.86
Laiduma apakšas un sānu malu apstrāde ar torkretbetonu, hvid. = 30 mm 
 
m3
5,78
3.3
S5.86
Balstu pāļu virsmu un uzkalu apstrāde ar torkretbetonu, hvid. = 20 mm
 
m3
1,43
4
 
Brauktuves izbūve
 
N/A
 
4.1
S5.1; S5.2
Veidņi un turas
 
m2
6,30
4.3
S5.3
Stiegrojums plātnes enkuriem, ø20 mm
BK-03
t
0,12
4.4
S5.3
Stiegrojums plātnei, Ø12mm
BK-03
t
3,10
4.5
S5.3
Ieliekamās tērauda detaļas apvienoto margu stabiņiem
BK-02; BK-03
t
0,22
 
S5.4
Betons brauktuves plātnei, h = 64 ÷ 125 mm
BK-03
m3
15,14
4.6
S7.232
Līmētās hidroizolācijas izbūve, h ≥ 5 mm
BK-03
m2
165,54
4.7
S7.32
Hidroizolācijas aizsargkārtas izbūve, h = 15 mm
BK-03
m2
165,54
4.8
S7.29
Gruntēšana
BK-03
m2
183,34
4.9
S7.15
Hermētiskās šuves, AM4S, izbūve
BK-03
m
24,30
4.10
S7.26
Asfaltbetona pamatkārtas AC11 izbūve uz tilta, h = 30 mm
BK-03
m2
183,34
4.11
S7.26
Asfaltbetona segas AC11 izbūve uz tilta, h = 30 mm
BK-03
m2
183,34
5
 
 Atbalsta sieniņu izbūve pieejās
 
N/A
 
5.1
S2.622
Šķembu pamats atbalstsienai un gala sienai, h = 150 mm, iepildīšanai pie tilta un ceļa sajuguma vietām (1,0 m platumā)
BK-04
m3
3,93
5.2
S5.1; S5.2
Veidņi un turas
 
m2
20,31
5.3
S5.3
Stiegrojums, Ø 12mm
BK-04
t
0,14
5.4
S5.3
Stiegrojums, Ø 8mm
BK-04
t
0,05
5.5
S5.4
Betons atbalsta sieniņām
BK-04
m3
2,43
5.6
S5.85
Ar grunti saskarošos virsmu pārklāšana ar bituma mastiku
BK-04
m2
17,17
6
 
Margu/barjeru izbūve
 
N/A
 
6.1
S7.31
Apvienoto margu-barjeru izbūve, W2; H2 (ar atstarotājiem)
BK-02; CD-01
m
40,00
6.2
S5.4
Betona java statņu pamatu plākšņu iecementēšanai
BK-02; BK-03
m3
0,10
7
 
Deformācijas šuvju izbūve
 
N/A
 
7.1
S7.12
Deformācijas šuvju izbūve (2 gab.)
BK-05
m
17,80
8
 
Konusu un atbalsta sieniņu izbūve
 
N/A
 
8.1
S2.621
Konusu izveidošana no drenējošas grunts
 
m3
15,00
8.2
S2.622
Šķembu pamats zem atbalstzoba, h = 150 mm
BK-06
m3
2,02
8.3
S2.622
Šķembu pamatas konusa nostiprinājumam, h = 150 mm
BK-06
m3
27,00
8.4
S5.1; S5.2
Veidņi un turas
 
m2
168,6
8.5
S5.3
Stiegrojums atbalsta sieniņai,  ø 8mm siets 100x100
BK-06
t
0,66
8.6
S5.3
Stiegrojums konusam, ø 8mm siets 150x150
BK-06
t
0,99
8.7
S5.3
Stiegrojums enkuriem, ø20 mm
BK-06
t
0,02
8.8
S5.4
Betons atbalsta sieniņai
BK-06
m3
12,705
8.9
S5.4
Betons esošās sieniņas pamatam
BK-06
m3
3,15
8.10
S5.4
Betons konusa nostiprinājumam, h = 100 mm
BK-06
m3
18,00
8.11
S5.85
Ar grunti saskarošos virsmu pārklāšana ar bituma mastiku
BK-06
m2
54,3
8.12
S9.10
Sausas būvbedres nodrošināšana
BK-06
kompl.
2
9
 
Ceļa darbi
 
N/A
 
9.1
S2.9
Augu zemes noņemšana, hvid. = 200 mm
CD-01
m3
35,00
9.2
S9.7
Ceļa klātnes profilēšana
CD-01
m2
200,00
9.3
S9.4
Gultnes veidošana
CD-02
m3
46,00
9.4
S2.622
Šķembu 0/45 pamats, h = 250 mm
CD-01; CD-03
m3
34,00
9.5
S2.622
Šķembu 0/45 pamats pārejas posmiem
CD-01
m3
8,50
9.6
S2.625
Nomaļu uzpildīšana no sagatavota grants maisījuma 0/32, h = 60 mm
CD-01; CD-03
m3
2,52
9.7
S7.29
Gruntēšana
CD-01
m2
110,00
9.8
S7.26
Asfaltbetona pamatkārtas AC11 izbūve, h = 30 mm
CD-01; CD-03
m2
110,00
9.9
S7.26
Asfaltbetona segas AC11 izbūve, h = 30 mm
CD-01; CD-03
m2
110,00
9.10
S9.6
Horizontālā marķējuma, Nr.920- malas līnija, uzklāšana
CD-01
m2
4,02
9.11
S2.9
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, h = 100 mm
CD-01; CD-03
m2
118
9.12
S9.5
Ceļa zīmes Nr.906- Vertikālais apzīmējums uzstādīšana, tajā skaitā stabs
CD-01
gab.
2,00
9.13
S9.5
Ceļa zīmes Nr.907- Vertikālais apzīmējums uzstādīšana, tajā skaitā stabs
CD-01
gab.
2,00
9.14
S9.5
Ceļa zīmes Nr.708- Ūdensšķēršļa nosaukums, "Ropupe", uzstādīšana, tajā skaitā stabs
CD-01
gab.
2,00

A
Kopā:

B
Pasūtītāja rezerve (5% no A):

C
Kopā (A + B):

D
PVN (22% no C):


Pavisam kopā (C + D):




















































           līgumalīgum|sVEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

	FORMA



līgumalīgum|sPIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ





sastādīšanas vieta

datums

Informācija par pretendentu*
Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis:

līgumalīgum|sFakss:

E-pasta adrese:


Finanšu rekvizīti*
Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta numurs:


Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*
Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālrunis:

līgumalīgum|sFakss:

E-pasta adrese:


Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā - ________________________________________
                                                                              (iepirkuma nosaukums ID Nr.)


Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līgumalīgum|sinstrukciju un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un līgumalīgum|spretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus minētajā objektā saskaņā ar iepirkuma līgumalīgum|sinstrukcijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos
tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos


Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies veikt būvdarbus un pabeigt tos līdz 2011.gada ___.__________________.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 2011.gada ___. ______________ ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums*:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

Pilnvarotās personas amats*:

Pilnvarotās personas paraksts*:

						Z.v.


___________________________
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.



FORMA


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM


Nr.
p.k
Nosaukums un reģistrācijas numurs
Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks)
Juridiskā adrese
Kontakt-persona, telefons
Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, %
Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi
1
2
3
4
5
6
7
























Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:


                                                                      Z.v. 


3.FORMA


CURRICULUM VITAE (līgumalīgum|sCV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS


Projekta nosaukums: __________________________________________________

Paredzētā pozīcija projektā: 

_________________________________________________________
(amata nosaukums)

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:



4. Izglītība:
Izglītības iestāde
Mācību laiks (no -līdz)
Iegūtais grāds vai kvalifikācija













5. Citas iemaņas un prasmes:


6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:


7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 

8. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums
Adrese
Datums
(no – līdz)
Amats

















9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi:
Darba / projekta izpildes gads
Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts)
Amats
Objekta nosaukums un adrese

















Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

10. Apliecinājums par pieejamību

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā _________________________________________________________ un gadījumā, ja
             (iepirkuma nosaukums ID Nr.)

______________________________________________________________________
                                                                (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)
tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgumalīgum|slīgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________ 
(amata nosaukums)
pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līgumalīgum|slīguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas līgumalīgum|sakta parakstīšanas dienai.
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos iepirkuma ____________________________ procedūras ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.
     (iepirkuma nosaukums ID Nr.)


Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Datums:



[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts līgumalīgum|slēmums slēgt iepirkuma līgumalīgum|slīgumu ar Pretendentu.]

<Darba devēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Pilnvarotās personas paraksts>] 



4.FORMA


PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS.



Nr.
p.k.
Specializācija vai sertificētais darbu veids
Speciālista vārds un uzvārds
Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados 
līgumalīgum|sSertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs 
1.




2.




3.




4.





































Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:


                                                                     Z.v.


_____________________
* Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti būvniecības līgumalīgum|slīguma izpildei. Sarakstam pievienojami speciālistu līgumalīgum|ssertifikātu vai apliecību kopijas un speciālistu rakstiski apliecinājumi par savu dalību būvdarbu izpildē.














5.FORMA
Piedāvājuma nodrošinājums

  
[Bankas nosaukums  
[ Pasūtītāja nosaukums un adrese] 
[Datums] 
Piedāvājuma nodrošinājums  Nr._____ 

Esam informēti, ka mūsu klients  (nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr.),  šeit un turpmāk 
tekstā  –  pretendents, piedalās konkursā  _______________________________  par 
pasūtījuma Nr.  ________________  izpildes tiesību iegūšanu un  ka saskaņā ar konkursa 
līgumalīgum|snolikumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums (valūta, summa). 
Saskaņā ar pretendenta noradījumu, ar šo mēs,  (bankas nosaukums, adrese, reģistrācijas 
Nr.), Jums izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju 
______________________________________________________(valūta, summa) apmērā. 
Garantējam augstākminētās summas samaksu uz Jūsu  norādīto kontu pēc Jūsu pirmā 
rakstiskā pieprasījuma gadījumā, ja 
  pretendents  pēc tam, kad tas pasludināts par uzvarētāju, atsakās noslēgt  vai neparaksta 
pasūtītāja noteiktajā termiņā publisku būvdarbu  līgumalīgum|slīgumu; 
 pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līgumalīgum|slīguma nodrošinājumu saskaņā ar līgumalīgum|slīguma 
noteikumiem; 
  pretendents pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsauc vai maina savu 
piedāvājumu. 
Šī garantija ir spēkā līdz  20___.  gada  ___________,  pat ja šis dokuments netiek atgriezts bankā, ja  vien Jūsu rakstisks augstāk minētās summas pieprasījums ar augstāk minētiem apstākļiem nav sasniedzis banku līdz šīs dienas beigām. 
Katrs ar šo garantiju saistību esošs maksājums attiecīgi samazina mūsu saistības. 
Prasības un strīdi, kas saistīti ar  šo  garantiju, izskatāmi saskaņa ar Latvijas Republikas 
likumdošanu. 

(bankas nosaukums) 
 
[datums]  [paraksts]   




6.FORMA


Nr. p.k.
Objekta nosaukums, līguma Nr.
Būvdarbu veikšanas gads objektā
Norādīt atbilstību 6.2.2 punktā minētajām prasībām, (specifiskā darba nosaukums / apjoms, līguma  summa)
Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis
1




2




n




n+1






7.FORMA 
OBJEKTA APSKATES LAPA


„Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā 1.kārta”
Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2011-07/RTR-ELFLA


_____________________________________________________
(uzņēmuma nosaukums)


Objekta nosaukums
Objekts apsekots (datums)
Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)*
„Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā”





 Skrunda, 2011


