
 
   Par cenu aptauju 
 

Mālpils novada dome uzaicina  piedalīties cenu aptaujā  
 

„Būvprojekta “ Pašvaldības ceļa ”C8 Banģi – Pilskalni” pārbūve 
 Mālpils novadā ” ekspertīzes veikšana”  

  

Instrukcija pretendentiem 

1.Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītājs Mālpils novada dome 

Reģistrācijas numurs  90000048398 

Adrese 
Nākotnes iela - 1, Mālpils, Mālpils novads,  
LV-2152 

Kontaktpersona Agris Bukovskis 

Tālrunis 29282209 

 
2. Iepirkuma priekšmets: „Būvprojekta “ Pašvaldības ceļa ”C8 Banģi – Pilskalni” 

pārbūve Mālpils novadā ” ekspertīzes veikšana”  
3. Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumu iesniegt elektroniski – e-pasta adrese: 

dome@malpils.lv vai iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu, adrese: – Mālpils 
novada dome, Nākotnes ielā - 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152  

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 22 . janvāris līdz plkst 15.00 
5.Prasības pretendentiem. 
5.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām 
(reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā 
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv). 
5.2. Pretendents ir reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā (reģistrācijas faktu un 
būvspeciālista tiesības veikt būvprojekta ekspertīzi, pasūtītājs pārbauda Būvniecības 
informācijas sistēmā www.bvkb.gov.lv).  
6. Iesniedzamie dokumenti. 
6.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam. 
6.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam.  
6.3. Tehniskā specifikācija, atbilstoši 3.pielikumam. 
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs 
7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas 
pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar 
viszemāko līgumcenu. 
7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu. 
7.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums 
vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un 
cenu aptauju pārtraukt. 
8. Finanšu piedāvājums 
8.1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumā 
norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj 
visas ar būvprojekta ekspertīzes veikšanu saistītās izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas 
par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu.  
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8.2.Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo 
summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  
8.3. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz 
komata. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties 
uz izmaksu pieaugumu.  
9.Cita informācija. 
Ja Pretendenta piedāvājums tiks akceptēts,  Domes kontaktpersona sazināsies ar 
Pretendenta piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu. 
 
 
 
Pielikumā: 
 
1) Finanšu piedāvājuma paraugs; 
2) Pieteikums cenu aptaujai 
3) Tehniskā specifikācija; 
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1.pielikums  

 

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI 
„Būvprojekta “ Pašvaldības ceļa ”C8 Banģi – Pilskalni” pārbūve 

 Mālpils novadā ” ekspertīzes veikšana”  
  

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Vispārējā interneta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas 
nosaukums: 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais 
amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 
 
Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar 
tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem 
nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 
 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Paraksts:  

Datums:  



 

 

2.pielikums 

 
 

 
   

  
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

 Iepazinušies ar cenu aptaujas “Būvprojekta “ Pašvaldības ceļa ”C8 Banģi – Pilskalni” 
pārbūve Mālpils novadā ” ekspertīzes veikšana”  noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, 
piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo 
līgumcenu:  
 

 
 

Kopējā cena, 
EUR bez 

PVN 
PVN 

Kopējā 
cena, EUR 

ar PVN 

Būvprojekta “ Pašvaldības ceļa ”C8 Banģi – 
Pilskalni” pārbūve Mālpils novadā ” ekspertīzes 
veikšana”  

  

                                                                   
Kopā:  

  

 
 
 
 
 

Pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības 

nosaukums: 

 



 

 

3. pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 Ekspertīzes uzdevums – izvērtēt būvprojekta  risinājumu atbilstību būvniecību 
reglamentējošu normatīvo aktu, tehnisko noteikumu prasībām. 
 
1. Projekta, satura, apjoma un Projekta risinājumu atbilstības pārbaude projektēšanas 

uzdevumam, standartiem, būvprojekta tehniskajām specifikācijām, projektēšanas 
izejmateriāliem (t.sk., tehniskās apsekošanas atzinumam, inženierizpētes rezultātiem), vides 
aizsardzības, lietošanas drošības, vides pieejamības prasībām un citai normatīvai 
dokumentācijai.  

2. Nesošo būvkonstrukciju nestspējas aprēķinu pārbaude - slodžu kombināciju izvēles 
pareizība, segu konstrukcija, tiltu balstu un laiduma konstrukciju nestspēja un dimensijas. 

3. Ekonomikas daļas pārbaude izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar 
projektēšanas uzdevumu, izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību, t.sk.: 

• Darbu daudzumu apjomu aritmētiskās pārbaudes - dažādu kopskaitu aprēķini un atsevišķo 
darbu daudzumu aptuveni kontrolaprēķini būvprojekta darbu daudzumu sarakstu atsevišķu 
apjomu pārbaudei, it īpaši to, kas var tikt uzskatīti par apšaubāmiem, par aprēķina datiem 
pieņemot rasējumos nosakāmos vai izmērāmos lielumus. 

• Darbu daudzumu kopsavilkuma noformējuma, atsauksmju uz būvprojekta specifikācijām un 
darbu apjomu ierakstu pareizības pārbaudes. 

4. Izpildītājs uzņemas gan eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un tiesības Vispārīgo 
būvnoteikumu izpratnē. 

5. Pirms ekspertīzes atzinuma sagatavošanas ekspertīzes vadītājs sagatavo un iesniedz 
Pasūtītājam un būvprojekta izstrādātājam ekspertīzes laikā konstatēto piezīmju un 
neatbilstību kopsavilkumu un protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu 
un, ja nepieciešams, minēt ar pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus. 

6. Ekspertīzes vadītājs par normatīvo aktu un tehnisko noteikumu, tai skaitā piemēroto Eiropas 
Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu prasībām atbilstošu būvprojektu 
sniedz pozitīvu atzinumu, bet par neatbilstošu būvprojektu – negatīvu atzinumu. 

7. Izpildītājs atbild par ekspertīzes atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

8. Ekspertīzes atzinums par Būvprojektu jāiesniedz Pasūtītajam 2 (divos) eksemplāros un 
digitālā veidā CD matrica 2 (divos) eksemplāros. 

9. Pasūtītājs var lūgt ekspertam sniegt mutisku sava atzinuma prezentāciju, konspektīvi izklāstot 
ekspertīzes rezultātus. 

 
 
 
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta nosaukums:  

Datums  

 
 
 
 

 


