PAZIŅOJUMS PAR CENU
APTAUJU
Veselības Centru Apvienība
Reģ. Nr. 40103464662
A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021
izsludina cenu aptauju uz ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas un
renovācijas darbu būvuzraudzību ERAF finansētā projekta „Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas
centrs „Elite”” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/066) ietvaros

1. daļa. NORĀDĪJUMI PRETENDENTIEM
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1 Cenu aptaujas priekšmets: ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas
un renovācijas darbu būvuzraudzību ERAF finansētā projekta „Primārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā
„Medicīnas centrs „Elite”” ietvaros;
1.2 Pasūtītājs: Veselības Centru Apvienība, reģ. Nr. 40103464662, A.Saharova iela 16,
Rīga, LV – 1021.
1.3 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Igors Usovs, tālr. 28440032, epasts igors.usovs@vca.lv
1.4 Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana
1.4.1 Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniskā veidā uz e-pasta adresi:
igors.usovs@vca.lv līdz 2015.gada 30.martam plkst.12.00
1.4.2 Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā
iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.
1.4.3 Piedāvājumam ir divas sastāvdaļas:
1.4.3.1 Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai cenu aptaujā.
1.4.3.2 Finanšu piedāvājums.
1.4.4 Visas sastāvdaļas kopā vienotā dokumentā veido piedāvājumu. Uz tā titullapas
tiek norādīta:
1.4.4.1 Atzīme: „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības
centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Elite””
1.4.4.2 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un faksa
numurs.
1.4.4.3 Datums.

1.4.5 Visus piedāvājuma eksemplārus iesniedz elektroniskā veidā (skenētus).
1.5 Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
2.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības cenu aptaujā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.1.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2.1.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
2.1.1.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
2.2.1 Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai attiecīgā profesionālā reģistra
ārvalstīs, vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga
dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju,
licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, apliecināta kopija.
2.2.2. Fiziskām personām un Pretendenta darbiniekiem - Latvijas Būvinženieru
savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas vai citas akreditētas
sertificēšanas iestādes izsniegta Būvprakses sertifikāta ar kompetenci ēku
būvuzraudzībā apliecinātu kopiju.
2.3 Tehniskās un profesionālās spējas
2.3.1 Pretendents pēdējo trīs gadu laikā veicis līdzīga apjoma telpu renovācijas un
rekonstrukcijas būvuzraudzības darbus. Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura
vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1 Pieteikums dalībai cenu aptaujā
3.1.1 Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā apliecina pretendenta apņemšanos
veikt Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas
būvuzraudzību saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona, kas ir
pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda
pilns vārds, uzvārds un amats).
3.1.2 Pretendents pieteikumu dalībai cenu aptaujā sagatavo atbilstoši pievienotajai
formai (Nolikuma 2.daļas 1.veidne).
3.2 Pretendentu atlases dokumenti

3.2.1 Piedāvājumā ietvertie dokumenti.
3.2.1.1 Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurš apliecina, ka uz pretendentu
neattiecas šī nolikuma 1.daļas 2.1.1.1 un 2.1.1.2 punktos minētie izslēgšanas
nosacījumi).
3.2.1.2 Komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības
apliecināta kopija.
3.2.1.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
3.2.1.4 Atbildīga un rezerves būvuzraugu būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas.
3.2.1.5 Informācija par pretendenta pieredzi telpu renovācijas un rekonstrukcijas
būvuzraudzībā (Nolikuma 2.daļas 3.veidne).
3.2.2 Papildus pieprasāmās izziņas.
3.2.2.1 Izziņa, ko izsniegusi kompetenta institūcija un kas apliecina, ka pretendentam
nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.
3.2.2.2 Izziņa, ko izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai cita kompetenta institūcija
un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
3.2.2.3 Pasūtītājs pieprasa iesniegt šā Nolikuma 1.daļas 3.2.2.1 un 3.2.2.2 punktos
minētās izziņas tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības. Termiņu minētās izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10
darbdienām.
3.2.2.4 Papildus pieprasāmās izziņas pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tās izdotas ne
agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
3.3 Finanšu piedāvājums
3.3.1 Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma
2.daļas 3.veidne).
3.3.2 Finanšu piedāvājumā norāda cenas bez PVN, atsevišķi norāda PVN, kā arī kopējo
summu, ieskaitot PVN. Cenas norāda eiro (EUR).

2. daļa. PIEDĀVĀJUMA VEIDNES
1. VEIDNE PRETENDENTA PIETEIKUMAM
Pretendenta pieteikums cenu aptaujai
Ar šo piedāvājumu pretendents




apliecina savu dalību cenu aptaujā „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu
vienkāršās rekonstrukcijas un renovācijas darbu būvuzraudzība projektā
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības Centru
apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Elite””;
apņemas cenu aptaujā „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršās
rekonstrukcijas un renovācijas darbu būvuzraudzība projektā „Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības Centru apvienība”



struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Elite”” minētos būvuzraudzības
pakalpojumus veikt atbilstoši Tehniskajā specifikācijā uzskaitītajiem
pienākumiem un apjomiem, labas prakses principiem un Pasūtītāja interesēs.
Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti cenu
aptaujā minēto būvdarbu uzraudzības veikšanai;
Apņemas nodrošināt būvuzraudzības veikšanu visu būvdarbu norises laiku,
ieskaitot jebkuru būvniecības termiņa pagarinājumu.

Pretendenta nosaukums ________________________________________________
Reģistrācijas numurs _________________________________________________
PVN maksātāja reģistrācijas numurs _______________________________________
Juridiskā adrese _______________________________________________________
Pasta adrese __________________________________________________________
Tālrunis ______________, fakss ______________,
e-pasts _________________________
Bankas rekvizīti: _______________________________________________________
Amatpersona (līguma noslēgšanai) ________________________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
Kontaktpersona _______________________________________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)
Apstiprinu, ka esmu iepazinies/usies un atzīstu par pareizām cenu aptaujas un līguma
projekta prasības, tās ir skaidras un saprotamas, iebildumu un pretenziju nav. Piekrītu
piedalīties cenu aptaujā un garantēju prasību izpildi, kā arī garantēju iesniegto
dokumentu un informācijas patiesumu.
_________________________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
Z.V.

2. VEIDNE INFORMĀCIJAI PAR PIEREDZI
REKONSTRUKCIJAS UN RENOVĀCIJAS DARBU
BŪVUZRAUDZĪBĀ
Informācija par pretendenta pieredzi telpu rekonstrukcijas un renovācijas darbu
būvuzraudzības veikšanā.
Nr.p.k. Objekta adrese Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums Darbu
vērtība bez PVN EUR ____________
Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms ________
(% no darbu vērtības bez PVN) _______________

Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakt- persona, telefona Nr.)
Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis ____________
_____________________________________________________________________
(amats, paraksts, vārds uzvārds)
Z.V.

3. VEIDNE FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Rekonstrukcijas un renovācijas darbu būvuzraudzība „Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas
centrs „Elite””
Mēs piedāvājam veikt Ģimenes ārstu prakses telpu rekonstrukcijas un renovācijas
darbu būvuzraudzību par kopējo summu _____________________ EUR bez PVN.
Summa EUR ar PVN ______________
Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu 3 mēneši no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
_____________________________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
Z.V.

3. daļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. VEICAMIE DARBI:
1.1. Pretendents nodrošina pietiekošu un kvalificētu personālu būvdarbu līgumā
paredzēto būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma veikšanai.
1.2. Pretendents norīko veikt būvuzraudzību paredzētajā objektā piedāvājumā
norādīto būvuzraugu/būvuzraugus.
1.3. Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.3.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Tehniskajam projektam, kā arī Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā
un termiņā saskaņā ar līgumu;
1.3.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un
dokumentēti;
1.3.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.4. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie būvdarbu veikšanas, pieņemšanas un segto
darbu aktu parakstīšanas.
1.5. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis,
ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas
situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo

aktu prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarbu vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā
arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.6. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī pēc Pasūtītāja
pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem
un būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz
līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, kopā ar projekta autoru jāsagatavo
lēmuma projekts un jāiesniedz Pasūtītājam.
1.7. Būvuzraugam jāpiedalās visās ražošanas apspriedēs.
2. PRASĪBAS PRETENDENTA DARBINIEKIEM:
2.1. Būvuzraugiem jābūt sertificētiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
3. PRETENDENTA DARBINIEKU PIENĀKUMI:
3.1. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar:
3.1.1. Tehnisko projektu;
3.1.2. LR 1995. gada 30. augusta likumu „Būvniecības likums”;
3.1.3. Ministru kabineta 1997. gada 1. jūlija noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi”;
3.1.4. Ministru kabineta 2004. gada 10. februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””;
3.1.5. citiem saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.2. Organizēt iknedēļas un nepieciešamās ražošanas apspriedes, kā arī tās
protokolēt.
3.3. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu
žurnālā un parakstīt segto darbu pieņemšanas aktus.
3.4. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus.
3.5. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentu
saņemšanā vai sagatavošanā.
3.6. Piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos.

_________________
Amats

________________
Datums

______________
Paraksts

________________
Vārds, uzvārds

