IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Par TEHNIKAS DARBNĪCAS BŪVNIECĪBU
ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma
4.,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.l.apakšpasākuma
„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības" ietvaros
1.

Atbalsta pretendents: SIA „Lauksaimnieks”

2.

Nodokļa maksātāja numurs: LV6000000000

3.

Pasūtītāja adrese: „Mājas”, Dāviņu pagasts, Bauskas novads

4.

Informācija par iepirkuma priekšmetu: Tehnikas darbnīcas būvniecība saskaņā ar būvprojektu Nr.

5.

Objekta vieta: „Mājas”, Dāviņu pagasts, Bauskas novads

6.

Būvniecības pakalpojuma laiks: līdz 01.10.2019.

7.

Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 01.10.2018.

8.

Tehniskā specifikācija

9.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji
Ēkas kopējā platība

Parametri (platība pēc būvprojekta)
… m2

Remontzāle

… m2

Biroja un noliktavu telpas divos stāvos
Bruģēts laukums pie jaunbūves un tehnikas mazgāšanas
vieta
Jaunbūvei metāla konstrukcija, kas apšūta ar sendviču tipa
paneļiem
Citi parametri (jāatšifrē)

… m2
… m2
atbilstoši būvprojektam
atbilstoši būvprojektam

Būvprojektā paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to ekvivalentiem. Materiāliem jābūt atbilstošiem ES
standartiem un attiecīgi sertificētiem.

10. Iepirkuma priekšmeta finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
11. Piegādātāja atlases kritēriji: Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk
piemērots tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Ekonomiski
izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc zemākās cenas kritērija
12. Ar būvprojektu var iepazīties un papildus informācija pieejama iepriekš saskaņojot tikšanās laiku pa tālr.
22222222 vai SIA „Lauksaimnieks”, „Mājas”, Dāviņu pagasts, Bauskas novads
13. Cenas veidošanās rādītāji: kopējā samaksa par būvniecības darbiem, ieskaitot piegādes un pakalpojumus, kas
nepieciešami būvdarbu līguma izpildei, norādīta EUR, bez PVN.
14. Izpildītājs garantē LR likumdošanas normu darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumu
ievērošanu objektos darbu izpildes laikā.
15. Izpildītājam ir vismaz viena gada darbības pieredze būvniecības jomā un reģistrētam Būvniecības informācijas
sistēmā ar atbilstošu būvprakses sertifikātu.
16. Garantijas laiks: ne mazāk kā 5 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
17. Prasības piedāvājuma noformēšanai: Piedāvājumu var sagatavot brīvā formā, norādot piegādātāja
nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, datorrakstā, valsts valodā, tam jābūt no paraksttiesīgās personas
parakstītam. Piedāvājumā jānorāda - piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts vai nav galīgs un var tikt
precizēts pārrunu gaitā.
18. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2014.gada 10.janvārim, plkst.17.00 adresē: „Mājas”, Dāviņu pagasts, Bauskas
novads, LV-3929

2017.gada 10.decembris

(paraksts, atšifrējums)

Lai piedāvājums būtu
saistošs pretendentam līdz
plānotajam līguma
noslēgšanas termiņam, kad
pušu tiesiskās attiecības
regulēs jau noslēgtais
līgums

