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2018.gada 26.oktobrī      Ieinteresētajiem pretendentiem 

 

Par cenu izpēti 

 Mālpils novada dome uzaicina būvdarbu veicējus piedalīties cenu aptaujā par 

”Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ielu apgaismojuma izbūvei Tīnes ielai 

Upmalās, Mālpils novadā”   

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: 

2.1. ”Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei Tīnes ielai 

Upmalās, Mālpils novadā”.   

2.2.  Projekta izstrādes termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 

Mālpils novadā, LV-2152. Piedāvājumu iesniegt domes kancelejā vai nosūtot pa pastu. 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada  2.novembris  

5.  Prasības pretendentam: 

5.1. Pretendentam jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārzemēs); 

5.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārzemēs); 

       5.3. Pretendenta pieredze: 

5.3.1. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē: Pretendents pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) ielu vai ceļu apgaismojuma jaunas 

būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādi, kur katra projekta 

ietvaros projektētās trases garums ir vismaz 300 m (darbu izpilde tiek apliecināta ar 

pasūtītāja atsauksmēm).  

5.3.2. Pretendents var nodrošināt būvprojekta vadītāju (1 persona), sertificētu 

projektētāju, kas tiesīgs veikt paredzētos projektēšanas darbus, un, kurš pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) ielu vai ceļu apgaismojuma jaunas būvniecības vai 

pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādi, kur katra projekta ietvaros projektētās 

trases garums ir vismaz 300 m. 

5.4. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma variants par visu darba apjomu, 

izteiktu EUR, norādot piedāvājuma cenu par pakalpojuma veikšanu, atbilstoši finanšu 

piedāvājuma formai. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas 

saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā nepieciešamās izpētes izmaksas, ja tādas 
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nepieciešamas, projekta saskaņošanas izmaksas, nodokļi, autoruzraudzība u.c. 

Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.  

 

 

6. Iesniedzamie dokumenti: 

6.1. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu pakalpojumu veikšanā – atbilstoši 

veidnei:  
(Lai apliecinātu Pretendenta pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst 

5.3.1.punktā izvirzītajām prasībām(norādīt ne vairāk kā 2 (divus) līgumus). 

  

Objekta nosaukums, vieta (adrese) Līguma nr., izpildes laiks  

Darbu apraksts, norādīt: 

1) līguma nosaukums, 
objekta nosaukums, 

adrese 

2)projektētās 
ielas(autoceļa) trases 

garums m., balstu skaits. 

Pasūtītājs, tālrunis (Ja 

pretendents bijis kā 

apakšuzņēmējs, jānorāda 
ģenerāluzņēmēja un  

tiešā darbu pasūtītāja 

kontaktinformācija) 

    

    

6.2. Atsauksmes no pasūtītāja, kas apliecina 5.3.1. punktā noteikto pieredzi un augstāk 

norādītajā tabulā minēto līgumu izpildi.  

6.3. Informācija par speciālista pieredzi līdzīgu pakalpojumu veikšanā – atbilstoši 

veidnei:  
 (Lai apliecinātu Pretendenta pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst 

5.3.2.punktā izvirzītajām prasībām(norādīt ne vairāk kā 2 (divus) līgumus) 

Speciālista vārds, uzvārds, amats, 

sertifikāta nr.  

Līguma nr., 

izpildes laiks  

Darbu apraksts, 

norādīt: 

1) līguma 
nosaukums, objekta 

nosaukums, adrese, 

darbu veids  
2)projektētās 

ielas(autoceļa) 

trases garums m., 
balstu skaits. 

Pasūtītājs, tālrunis (Ja 
pretendents bijis kā 

apakšuzņēmējs, jānorāda 

ģenerāluzņēmēja un  
tiešā darbu pasūtītāja 

kontaktinformācija)  

Norādīt statusu 

- pretendenta 

darbinieks vai 

darbojas uz 

uzņēmuma 

līguma pamata  

 

     

     

 

6.4. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1). 

 

 

 

 

 

Pielikumā: 

 

1) Finanšu piedāvājuma paraugs ( pielikums Nr.1); 

2) Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2); 

3) Grafiskais pielikums 
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1.pielikums  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

”Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei Piena ielai 

Sigdundā un Tīnes ielai Upmalās, Mālpils novadā”   

 

Pretendents: _______________________________________ 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, mēs piedāvājam veikt paredzētos būvprojekta 

izstrādes un autoruzraudzības darbus, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas un tehniskās 

dokumentācijas prasībām. Apliecinām, ka piedāvātā cena darbu apjomam būs nemainīga visā 

līguma darbības laikā.  

 

 
Summa 

EUR 

(bez PVN) 

 

PVN 

Summa 

EUR 

(ar PVN) 

Būvprojekta izstrāde Tīnes ielai Upmalās    

Autoruzraudzība Tīnes ielai Upmalās    

 

Piedāvājuma summa EUR bez PVN (ar vārdiem):  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         (paraksts) 
 

Datums: 2018.gada __. __________________ 
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2. pielikums 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Cenu aptauja „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei Tīnes 

ielai Upmalās, Mālpils novadā”.  

 

1.1. Objekta nosaukums: Ielu apgaismojums Tīnes ielā, Upmalās, Mālpils novadā. 

1.2. Objekta atrašanās vieta: Tīnes iela, Upmalas, Mālpils novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums Nr. 8074 002 0153 (pielikums Nr. 4). 

1.3. Pasūtītājs: Mālpils novada dome, Nākotnes  iela 1, Mālpils, LV-2152, reģ. Nr. 

90000048398. 

1.4. Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija. 

1.5. Topogrāfiskā plāna izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs. 

1.6. Projektējamās līnijas plānotais garums: 0,33 km  

1.7. Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko 

shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem likumiem un būvniecības normatīviem. 

1.8. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos 

noteikumus, to dara projektētājs. 

1.9. Projektēt ielu apgaismojuma līniju  pieslēdzot pie esošā ielu apgaismojuma Tīnes ielā, 

Upmalās. 

1.10. Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar 

pasūtītāju. 

1.11. Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD); 

1.12. Jāsagatavo Materiālu un darbu kontroltāme; 

1.13. Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta 

apsekošanu dabā. 

1.14. Projekta izstrādes termiņš: 3 mēneši no līguma noslēgšanas datuma. 

1.15. Autoruzraudzības darbu veikšana paredzēta 2019. gadā. 
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