MĀLPILS NOVADA DOME

MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA
IZM Reģistrācijas Nr.4313902967
Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152
Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv

Mālpils novada Mālpilī

2018.gada 17.maijā
Par cenu aptauju

Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada vidusskola uzaicina piedalīties
cenu aptaujā par “Mālpils novada vidusskolas telpu remontdarbu (ID Nr.MND
2018/3) būvuzraudzību, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā”.

NOTEIKUMI
1. Informācija par pasūtītāju
Pasūtītājs
Reģistrācijas numurs
Adrese
Kontaktpersona
Tālrunis

Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada
vidusskola
90000048398
Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152
I.Kajaka
29551042

2. Iepirkuma priekšmets:
2.1.Mālpils novada vidusskolas telpu remontdarbu būvuzraudzība.
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta:Mālpils novada vidusskola, Sporta iela 1, Mālpils,
Mālpils novads, LV-2152, iesniedzot personiski, nosūtot pa pastu vai iesniedzot
elektroniski - e-pasta adrese: vidusskola@malpils.lv.
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 23.maijs līdz plkst. 16.00
5. Prasības pretendentam
5.1.Pretendentam jābūt sertificētam speciālistam.
6. Darba uzdevums
6.1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam Tehniskajam projektam, Latvijas
būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai
būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Pirms remontdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu.
6.2. Iepazīties ar pasūtītāja un remontdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā
uz remontdarbu apjomu un izpildi.

6.3. Pārbaudīt remontdarbu secības un kvalitātes atbilstību remontdarbu veikšanas
projektam.
6.4. Pārbaudīt darba aizsardzību, vides aizsardzību, ugunsdrošību atbilstoši
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
6.4. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos
dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību veicamajiem remontdarbiem.
6.5. Pārbaudīt veikto remontdarbu apjomus.
6.6. Ierasties remontdarbu veikšanas vietā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, remontdarbu
veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.
6.7. Piedalīties izpildīto remontdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes
kvalitāti un izpildes termiņus.
6.8. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši projektam un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
6.9. Parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
6.10.Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas iespējamo
Tehniskā projekta grozījumu gadījumā.
6.11. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo remontdarbu vadītāju.
6.12.Sagatavot un iesniegt pasūtītājam pārskatu par remontdarbu izpildi un
apliecināt, ka telpās ir veikti remontdarbi atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un
normatīvajiem dokumentiem.
7. Darbu veikšanas termiņi.
7.1. Darbu uzsākšana 04.06.2018., plānotais remontdarbu izpildes termiņš ir
2018.gada 16.augusts.
8. Piedāvājumu vērtēšana un kritēriji:
8.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti;
8.2. Vērtēšanas kritērijs –zemākā cena.
Pielikumā: 1. Finanšu piedāvājuma paraugs

Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Caune

1.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Mālpils novada vidusskolas telpu remontdarbu (ID Nr.MND 2018/3)
būvuzraudzība, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā”.

Pretendents: _______________________________________

Iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, piedāvāju(am) sniegt būvuzraudzības
pakalpojumu, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumos norādīto informāciju par iepirkuma
priekšmetu, darba uzdevumu un darba izpildes termiņiem. Apliecinu(ām), ka piedāvātā
pakalpojuma cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

“Mālpils novada vidusskolas telpu remontdarbu
(ID Nr.MND 2018/3) būvuzraudzība, Sporta
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā”.

Summa
EUR

PVN

(bez PVN)

Piedāvājuma summa EUR bez PVN (ar vārdiem):
__________________________________________________________________
(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)
(paraksts)

Datums: 2018.gada __. __________________

Summa
EUR
(ar PVN)

