Cenu aptaujas
“Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta
“Green Railway” ietvaros”
NOTEIKUMI
1. Prasības pretendentiem:
1.1. Reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, darbības joma – ceļu būvdarbu
būvuzraudzība.
1.3. Pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016. un
2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējai dienai) kvalitatīvi un atbilstoši
pasūtītāja prasībām ir veicis vismaz 2 (divu) ceļu būvdarbu būvuzraudzību (pilnībā
pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē).
Pieredzi pretendents pierāda pievienojot 2 (divas) pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.
1.4. Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvuzraugs ceļu būvdarbu būvuzraudzībai,
kuram pēdējo trīs (2014., 2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājumu
iesniegšanas pēdējai dienai) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ceļu būvdarbu
būvuzraudzībā (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā
termiņā un kvalitātē) un ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija, ko apliecina spēkā
esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.
1.5. Pretendents ir iepazinies ar darba uzdevumu un pievienoto dokumentāciju.
2. Darbu izpildes termiņš – 5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
(ar tehnoloģisko pārtraukumu ziemā, darbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu
dēļ).
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar
zemāko cenu.
4. Iesniedzamie dokumenti:
4.1. Pieteikums cenu aptaujai;
4.2. Pakalpojumu saraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi līdzīgu darbu veikšanā,
saskaņā ar noteikumu 1.3. punktu;
4.3. Pretendenta atbildīgā ceļu būvdarbu būvuzrauga spēkā esoša būvprakses
sertifikāta kopija attiecīgajā jomā saskaņā ar noteikumu 1.4. punktu;
4.4. Finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto formu.
5. Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24. jūlijam plkst.12.00. Piedāvājumi var
tikt iesniegti:
5.1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
5.2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras
iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
5.3. nosūtot elektroniski uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv.
Kontaktpersonas: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale
(tel.26153725); Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Aivars Krūmiņš (tel.22014160).
6. Pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija.

PIETEIKUMS
cenu aptaujai “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā
projekta “Green Railway” ietvaros”
Pasūtītājs: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Pretendenta bankas rekvizīti
Adrese
Tālr. Nr.
E-pasta adrese
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Kontaktpersonas tālr. Nr. un e-pasta
adrese
Ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) piedāvājam veikt būvuzraudzību saskaņā ar cenu aptaujas „Būvuzraudzības veikšana
gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway” ietvaros”,
noteikumiem;
2) apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem un piekrītam visiem
tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju
pret tiem nav;
3) apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un
nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2017. gada ___. ______________
_____________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Finanšu piedāvājums
cenu aptaujai “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā
projekta “Green Railway” ietvaros”
_________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā veikt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši cenu aptaujas “Būvuzraudzības
veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway”
ietvaros” prasībām:
Līgumcenu bez PVN
(cipariem, EUR)
Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas
novadā projekta “Green Railway” ietvaros
PVN 21%:
Kopā ar PVN:

2017. gada ___. ______________
_____________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija
1. Veikt objekta “Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā projekta “Green Railway”
ietvaros” būvuzraudzību.
2. Būvuzraudzības darbi ietver Būvuzņēmēja darbu uzraudzību saskaņā ar Būvniecības
likumu, nodrošinot, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst būvdarbu līgumam,
būvprojekta dokumentācijai un tehnisko specifikāciju apjomu tabulām un darbu izpildes
laika grafikam, kā arī darba drošības normām. Būvdarbu veikšanas laikā neatļaut
neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, kontrolēt
būvdarbu veikšanas kvalitātes un apjomu atbilstību apstiprinātajam būvprojektam.
3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar SIA „KROKS R”, reģ.Nr.44103038319, izstrādātā
būvprojekta “Gājēju un velo taka Alojas novadā” prasībām (būvprojekta elektroniskā
versija ir pieejama Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Attīstība –
Iepirkumi, pie iepirkuma 9. panta kārtībā “Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā”
dokumentācijas).
4. Būvuzraudzību veikt nepārtraukti, līdz būvdarbu pabeigšanas akta un būves
pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.
5. Būvuzraugam ir jāpiedalās visu nozīmīgo konstrukciju izbūvē un pieņemšanā, kā arī
jāpiedalās būvniecības dalībnieku iknedēļas sapulcēs.
6. Veikt būvdarbu fotofiksāciju, ja nepieciešams.
7. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu apjomu atbilstību, ar paredzēto
būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu, ar būvuzņēmēja veikto darbu atskaitēm un
rēķiniem.
8. Savas kompetences ietvaros sagatavot ieteikumus par būvdarbu izpildes optimizāciju.
9. Pārbaudīt ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus, apstiprināt ikmēneša izpildīto darbu
aktus.
10. Pārbaudīt būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvuzņēmēja piedāvājumam
(atbilstoši veiktajam iepirkumam).
11. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas
vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam nekavējoties ir jāziņo būvdarbu
vadītājam un Pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma
novēršanu.
12. Sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu.
13. Kontrolēt būvniecības darbu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus
darbus vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos
izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī
būvizstrādājumu atbilstību būvprojekta dokumentācijai.
14. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
15. Piedalīties būves nodošanā ekspluatācijā.

