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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar
izpilddokumentāciju” (turpmāk - iepirkums) identifikācijas numurs ir LNA 2018/3.
1.2. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss, saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 9.pantu.
1.3.

Plānotā kopējā iepirkuma summa 21319 EUR bez PVN.

Plānotais kopējais iepirkuma apjoms:
Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar izpilddokumentāciju
vājstrāvas tīklam šādām Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk LNA vai
pasūtītājs) apsaimniekošanā esošajām ēkām: Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā, Ata ielā
1, Rīgā, Dārza ielā 4A, Rēzeknē un Pils ielā 6, Cēsīs.
1.5. Pasūtītājs:
Latvijas Nacionālais arhīvs, adrese Šķūņu iela 11, Rīga, LV- 1050.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriskiem jautājumiem
– LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Jānis Belinskis, e-pasts
janis.belinskis@arhivi.gov.lv, tālrunis 29995168.
1.4.

1.6.

Iepirkuma priekšmets.
Iepirkuma priekšmets ir ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana
ar izpilddokumentāciju vājstrāvas tīklam LNA apsaimniekošanā esošajām
ēkām: Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā, Ata ielā 1, Rīgā, Dārza ielā 4A, Rēzeknē un
Pils ielā 6, Cēsīs (turpmāk - objekti).

.
1.7.

CPV kods: 71320000-7

Iepirkuma līguma darbības termiņš un piegādes vietas.
1.8.1.
Iepirkumu līguma izpildes vietas ir Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā, Ata ielā 1,
Rīgā, Dārza ielā 4A, Rēzeknē un Pils ielā 6, Cēsīs. Maksimālais iepirkuma līguma
darbības laiks – maksimāli divi gadi jeb 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas,
vai līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei (ja izpildi veic ātrāk).
1.8.

Piedāvājumu iesniegšana.
Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz personiski, pa pastu, vai ar kurjera
starpniecību Latvijas Nacionālajā arhīvā, Šķūņu ielā 11, līdz 2018.gada 12. novembra,
plkst. 14:00. Kab. 301.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā
norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc minētā termiņa vai kas nav
noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ
iesniedzējam.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Katrs
pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
1.9.

1.10. Informācijas apmaiņas kārtība
1.10.1. Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju, no vienas puses un
pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu vai elektroniski,
pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai.
1.10.2. Atbildes uz attiecīgā pretendenta informācijas pieprasījumu par
iepirkumu tiek sniegtas, nosūtot rakstisku atbildi uz piegādātāja norādīto e-pasta
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adresi, kā arī ievietojot LNA mājas lapā internetā sadaļā Aktualitātes, Publiskie
iepirkumi - https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=378&mainId=303.
1.10.3. Iepirkuma nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un
cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta LNA mājas lapā internetā sadaļā
Aktualitātes,
Publiskie
iepirkumi
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=378&mainId=303.
1.10.4. Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot LNA mājas lapā publicētajai
informācijai.
1.11. Piedāvājuma noformēšana.
1.11.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments
piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā,
tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara)
apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem,
cauršūtiem, caurauklotiem.
1.11.2. Piedāvājuma dokumentiem, tehniskā piedāvājuma dokumentiem un
finanšu piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar auklu vienā sējumā, visas
lapas numurējot un salīmējuma vietā sējuma aizmugurē izdarot atbilstošu
apstiprinājumu (sašūto lapu skaits, pretendenta zīmogs, pretendenta vadītāja vai
atbilstoši pilnvarotas personas paraksts un datums).
1.11.3. Piedāvājums ievietojams aizlīmētā iepakojumā un uz piedāvājuma iepakojuma
un piedāvājuma sākumā ir jābūt norādei Piedāvājums iepirkumam „Ēku tehniskā
apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar izpilddokumentāciju” (iepirkuma
id. Nr. LNA 2018/3)”.
1.11.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem,
bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.
1.11.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona
(likumiskais pārstāvis) vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā
personā, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara.
1.12. Pretendenta piedāvājumu veido šādi dokumenti:
1.12.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums);
1.12.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums);
1.12.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums).
1.12.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (saskaņā ar Nolikuma 3. un
4.punktu);
1.13. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana.
1.13.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt
vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz
rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, norādot –
„GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS” iepirkuma nosaukumu –piedāvājums
iepirkumam „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar
izpilddokumentāciju” (iepirkuma id. Nr. LNA 2018/3).
1.13.2. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku
līdzdalību iepirkuma procedūrā.
1.14. Cita informācija.
1.14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā
ietvertos nosacījumus.
1.14.2. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
pretendentiem.
1.14.3. Iepirkums notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
1.14.4. Piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu
patiesumu un precizitāti.
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1.14.5. Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur
informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu, kā arī to, kāds ir
šāda statusa tiesiskais pamats.
1.14.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu
sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
1.14.7. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu
iepirkuma priekšmetu kopā.
1.14.8. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana
ar izpilddokumentāciju vājstrāvas tīklam LNA apsaimniekošanā esošajām ēkām:
Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā, Ata ielā 1, Rīgā, Dārza ielā 4A, Rēzeknē un Pils ielā 6, Cēsīs
(turpmāk – pakalpojums).
2.2. Apmaksas noteikumi: Izpildītājs nosūta pasūtītājam rēķinu par Pasūtītājam
sniegtā pakalpojuma daļu (konrētam objektam veikto tehnisko apsekošanu un
izpildshēmas sagatavošanu ar izpilddokumentāciju). Pasūtītājs 30 kalendāro dienu
laikā no rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par saņemto pakalpojumu vai tā
daļu.
3. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
3.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem.
3.2.

Pretendenta atbilstība pakalpojuma sniegšanai:

3.2.1.
Pretendenti var būt fiziskas un juridiskas personas, kas atbilst
normatīvo aktu prasībām šādu pakalpojumu sniegšanai. Juridiskai personai ir jābūt
reģistrētai LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā. Prasība
attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība,
piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju
apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
3.2.2.
Pretendents ir tiesīgs veikt pakalpojuma sniegšanu Latvijas Republikā.
(licencēts pakalpojumu sniedzējs). Pieteikumam jāpievieno licences vai sertifikāta
kopija par tiesībām sniegt pakalpojumu Latvijas Republikā
3.2.3.
Pretendentam ir pietiekami resursi pakalpojuma sniegšanai.
3.2.4.
Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) pēdējos 3 (trīs)
gados (t.i. 2015.-2017.gadā) ir ne mazāks kā EUR 10 000,00 (divdesmit tūkstoši euro,
00 centi). Ja pretendents ir dibināts vēlāk, finanšu apgrozījumam jābūt attiecīgi īsākā
laikā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu
apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais apgrozījums. Pieteikumam
jāpievieno peļņas – zaudējumu aprēķina kopija par katru norādīto finanšu gadu.
3.2.5.
Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā vismaz
trīs līdzvērtīgos gadījumos iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā. Pieteikumam jāpievieno
ne mazāk kā 3 atsauksmes par pakalpojuma apjomam līdzvērtīga pakalpojuma
sniegšanu.
3.3.

Pretendentam nav tiesību pakalpojuma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus.
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3.4. Iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākas dalības iepirkumā, ja
tiek konstatēts, ka uz pretendentu attiecas kāda no Publisko iepirkumu likumā 9.panta
astotajā daļā minētajiem gadījumiem.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikumu Iepirkumam veido un atlasei ir jāiesniedz šādi
dokumenti:
4.1.1.
Pretendenta pieteikums (1.pielikums);
4.1.2.
Tehniskais piedāvājums (2.pielikums);
4.1.3.
Finanšu piedāvājums (3.pielikums);
4.1.4.
Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti atbilstoši Nolikuma
3.punkta un 4.prasībām.
4.2. Pretendenta
paraugam.

pieteikumam

jāatbilst

nolikuma

1.pielikumā

noteiktajam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
4.3.1.
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma
2.pielikumā doto darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju).
4.3.2.
Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts, un pretendents tiks izslēgts
no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja iesniedzot tehnisko piedāvājumu netiks
ievērotas (tehniskajā specifikācijā) izvirzītās prasības.
4.3.

4.4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.4.1.
Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 3.pielikumā sniegtajam
paraugam.
4.4.2.
Finanšu piedāvājumā visas cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās
vērtības nodokļa.
4.4.3.
Vienību cenas jāraksta finanšu piedāvājuma ailītēs pretī katrai pozīcijai
un to kopsummai piedāvājuma beigās jāsakrīt ar finanšu piedāvājumā beigās norādīto.
4.4.4.
Pretendentam cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas
ar pakalpojuma sniegšanu pasūtītājam.
5.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Iepirkuma procedūras rezultātu paziņošana notiks pēc iesniegto dokumentu
izvērtēšanas un Iepirkuma komisijas (turpmāk – komisijas) lēmuma pieņemšanas.
5.2. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītajām
prasībām.
5.3. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkumu
komisija var pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un
pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Pretendenta
piedāvājums netiek izskatīts, un pretendents tiek izslēgs no turpmākās dalības
iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 4.1.punktā minētajiem
dokumentiem, vai arī uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likumā
9.panta astotajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem.
5.4. Lai pārbaudītu vai pretendents nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā
pārkāpumā, komisija iegūs informāciju no publiski pieejamām datu bāzēm vai
pieprasot informāciju no kompetentajām valsts iestādēm.
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5.5. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi.
5.6. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums būtiski neatbilst Nolikuma tehniskajām
specifikācijām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma
procedūrā.
5.7. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu
piedāvājumus.
5.8.

Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

5.9. Ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad tās tiks
labotas Publiskā iepirkumu likuma 41.panta 9.daļā noteiktajā kārtībā.
5.10. Pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu , kas atbilst
tehniskās specifikācijas un citām pasūtītāja prasībām. Par Iepirkuma uzvarētāju
komisija atzīst pretendentu, kurš ir piedāvājis Iepirkuma noteikumu prasībām
atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
5.11. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvātās cenas bez
pievienotās vērtības nodokļa.

6. LĒMUMS PAR KONKURSA REZULTĀTIEM
6.1. Pēc tam, kad veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, komisija
pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju.
6.2. Ja konkursam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst
iepirkuma prasībām vai piedāvājuma kopējā summa pārsniedz pasūtītāja budžetā
plānotās izmaksas, komisija var pieņemt lēmumu izbeigt konkursu neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
6.3. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, ja pieņemts lēmums
slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu,
nosūta paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7. IEPIRKUMA LĪGUMS
7.1. Iepirkuma procedūras rezultātā paredzēts slēgt līgumu par pakalpojumu
(turpmāk – Līgums) ar pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski
visizdevīgākais un atbildīs visām Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām
prasībām.
7.2. Ar Iepirkuma uzvarētāju Pasūtītājs slēdz Līgumu, kas jāparaksta 7 (septiņu)
dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu izsūtīšanas dienas.
Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu
slēgt Līgumu.
7.3. Ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt Līgumu, pasūtītājam ir tiesības
izraudzīties piedāvājumu, kurš atzīts par nākamo visizdevīgāko piedāvājumu un
atbilst visām Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
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8. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
8.1. Iepirkuma komisija un pretendenti ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
8.2. Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā,
kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek
publicētas
LNA
mājas
lapā
internetā
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=378&mainId=303.
8.3. Iepirkuma nolikums noformēts un parakstīts latviešu valodā uz 10_ (desmit)
lapām. Nolikuma pielikumi ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. Nolikums sastāv no
nolikumu teksta uz 7 (septiņām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem:
1. pielikums – Pieteikums uz 1 lp.;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 1 lp.;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 lp.;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

I.Slaidiņa
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1.pielikums
Iepirkuma „Ēku tehniskā apsekošana un
izpildshēmu
sagatavošana
ar
izpilddokumentāciju” (iepirkuma id.nr. LNA,
2018/3)nolikumam
PIETEIKUMS
dalībai iepirkumā „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar
izpilddokumentāciju”
(iepirkuma id.nr. LNA, 2018/4)
_____________________________________________________________,
Pretendenta nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti
____________________________________________________________________
vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats
pilnvarotā pārstāvja personā ar savu parakstu apliecina, ka
saskaņā iepirkumā „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar
izpilddokumentāciju” (iepirkuma id.nr. LNA, 2018/3) nolikumu (turpmāk –
Nolikums):
1.
ir iepazinies un piekrīt Nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un
izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē Nolikumā noteikto prasību izpildi;
2.
Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
3.
visas _________________________________________piedāvājumā sniegtās
pretendenta nosaukums

ziņas par Pakalpojumu un par pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām
pretendentam, tai skaitā apliecinot atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesas; ir
novērtēts darba apjoms un pretendents uzņemas visus riskus, kas saistīti ar nepareizu
darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu tehniskās specifikācijas izpratni un
apliecina, ka visā Iepirkuma līguma izpildes laikā piedāvātā Pakalpojuma cena nebūs
augstāka par Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
4.
uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā
noteiktie izslēgšanas kritēriji un pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkumā;
5.
piekrīt, ka pasūtītājs var izmantot piedāvājumā norādītos pretendenta datus, lai
iegūtu vai pārbaudītu informāciju, kas nepieciešama lēmuma par Iepirkuma
rezultātiem pieņemšanai un Iepirkuma līguma noslēgšanai;
6.
pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
________________________________________________ apņemas līguma tiesību
Pretendenta nosaukums

piešķiršanas gadījumā pildīt visus Nolikumā un tā pielikumos ietvertos noteikumus.
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

Paraksts, paraksta atšifrējums (V.Uzvārds) __________________________________
z.v.
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa
pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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2.pielikums
Iepirkuma „Ēku tehniskā apsekošana un
izpildshēmu
sagatavošana
ar
izpilddokumentāciju” (iepirkuma id.nr. LNA,
2018/3) nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Mēs,_______________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam nodrošināt LNA iepirkuma „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu
sagatavošana ar izpilddokumentāciju” (iepirkuma id.nr. LNA, 2018/3) (turpmāk –
Iepirkums) nolikumā noteiktā pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši šādiem
obligātajiem nosacījumiem, obligātajām minimālajām prasībām un saskaņā ar šādu
tehnisko specifikāciju:
1.Tehniskās prasības
Nr.
Objekta
Objekta dati
Pretendenta
p.k.
adrese
apstiprinājums
1.
Bezdelīgu 1A, 7450 m2,
Rīga
(8 stāvi, 211 telpas +pagrabs
27 telpas)
2.
Ata iela 1, 2087 m2, divi stāvi, 60
Rīga
telpas
3.

Dārza
Rēzekne

4.

Pils iela
Cēsis

4A, 3770 m2, 3 stāvi, 132 telpas
6, 509 m2, divi stāvi, 40 telpas
+ pagrabs 6 telpas

3. Darba uzdevums:
Veikt ēku tehniskā apsekošanu un sagatavot izpildshēmas un izpilddokumentāciju
vājstrāvas tīklam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4. Līguma darbības termiņš:
24 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
5. Cita informācija
5.1. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Pasūtītāja objektā noteiktā caurlaižu režīma
noteikumiem.
5.2. Izpildītājs ar Pasūtītāju saskaņo ierašanās laikus objektos.
Paraksts:

Vārds, uzvārds:
Amats:
2018.gada
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3.pielikums
Iepirkuma „Ēku tehniskā apsekošana un
izpildshēmu
sagatavošana
ar
izpilddokumentāciju” (iepirkuma id.nr. LNA,
2018/3)nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Firma: ________________________
Mēs piedāvājam veikt objektu tehnisko apsekošanu un izpildshēmu sagatavošanu ar
izpilddokumentāciju vājstrāvas tīklam atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva
izsludinātajai iepirkuma procedūrai „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu
sagatavošana ar izpilddokumentāciju” (id.Nr. LNA, 2018/3) par šādu summu:
Nr.
Objekta
Objekta dati
Cena bez PVN
p.k.
adrese
1.
Bezdelīgu 1A, 7450 m2,
Rīga
(8 stāvi, 211 telpas +pagrabs
27 telpas)
2.
Ata iela 1, 2087 m2, divi stāvi, 60
Rīga
telpas
3.

Dārza
Rēzekne

4.

Pils iela
Cēsis

4A, 3770 m2, 3 stāvi, 132 telpas
6, 509 m2, divi stāvi, 40 telpas
+ pagrabs 6 telpas
Kopā:

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, tam pievienoto
dokumentāciju un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:
Amats:
2018.gada
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