Ciblas novada pašvaldības tirgus cenu izpēte
CNP–2020/ERAF-07
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības
autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei
1. Informācija par pasūtītāju
Ciblas novada pašvaldība
Pasūtītāja nosaukums
„Domes nams”, c. Blonti,, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706
Juridiskā adrese
90000041258
Reģistrācijas numurs
65700894
Tālrunis,
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
e-pasts
Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja
Kontaktpersona
t. 65700844, 26869560
marite.romanovska @ciblasnovads.lv
Darba dienās no plkst. 0800 līdz 1630
Darba laiks
2.

Informācija par tirgus izpēti
Tirgus izpēte tiek organizēta saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2017.gada 4.jūlijā
apstiprinātajiem noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Ciblas novada pašvaldībā”.

Tirgus izpētes priekšmets
3.1. Tirgus izpētes priekšmets: Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada
pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi pārbūvei atbilstoši tehniskajai specifikācijai
(skat. Tehnisko specifikāciju – 2. pielikums).
3.2. Tirgus izpēte tiek rīkota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu
teritorijā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ietvaros, projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides
nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” aktivitātes „Ciblas novada
pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūve” ietvaros.
3.

Prasības pretendentiem:
4.1. Pretendents un/vai tā speciālisti ir reģistrēti un sertificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.2. Pretendentam jānodrošina civiltiesiskās atbilstības obligātā apdrošināšana saskaņā ar
19.08.2014. MK noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
4.3. Pretendentam un tā speciālistiem 3 (trīs) iepriekšējos gados ir pieredze vismaz viena ielu un/vai
ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves objekta projektēšanā un autoruzraudzībā (darbi
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā).
4.4. Pretendentam un tā speciālistiem jābūt spēkā esošam sertifikātam ceļu projektēšanā. Ja
Pretendents piesaista attiecīgās jomas speciālistu, tad piedāvātajam būvspeciālistam ir jābūt
darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai tas ir
parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma
izpildes tiesības.
4.
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Piedāvājuma iesniegšana
5.1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 20.jūlijam, plkst. 12:00.
5.2. Piedāvājumu iesniegšanas iespējas:
5.2.1. Papīra formātā pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai nosūta to pa pastu uz
adresi „Domes nams”, c. Blonti,, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706, uz aploksnes
norādot „Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības
autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi pārbūvei”;
5.2.2. Digitālā veidā pretendents iesniedz piedāvājumu, nosūtot ieskanētu un parakstītu
piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi ciblasnovads@ciblasnovads.lv/
marite.romanovska@ciblasnovads.lv .
5.3. Ja Piedāvājums iesniegts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai
nosūta atpakaļ Pretendentam.
5.4. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
5.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
5.6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti tirgus izpētei:
5.6.1. Pieteikums dalībai (1.pielikums).
5.6.2. Pieredzes apliecinājums (3.pielikums)
5.6.3. Finanšu piedāvājums (4.pielikums).
5.

6.

Vērtēšanas kritēriji
No piedāvājumiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, līguma slēgšanai tiks izvēlēts
piedāvājums ar zemāko cenu.

7.

Informācija par rezultātiem
Informācija par tirgus izpētes rezultātiem tiks ievietota Ciblas novada pašvaldības tīmekļa
vietnes www.ciblasnovads.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

Pakalpojuma līgums, apmaksas kārtība
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu.
8.2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc akta par pakalpojumu
pieņemšanu parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
8.

Pielikumā:
1. Pieteikuma veidlapa (1.pielikums) uz 1 (vienas) lappuses;
2. Prasības autoruzraudzībai (2. pielikums) uz 2 (divām) lappusēm;
3. Apliecinājuma veidlapa (3. pielikums) uz 1 (vienas) lappuses;
4. Finanšu piedāvājuma veidlapa (4. pielikums) uz 1 (vienas) lappuses.
Atsevišķi pievienotajā dokumentā: Būvprojekts „Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2
Pušmucova – Nūraugi, Pušmucovas pagastā (860 m, kad.apz.6890 005 0300) pārbūve” (PDF)
Sagatavoja:
Mārīte Romanovska
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
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1. pielikums
„Pieteikuma veidlapa”
Ciblas novada pašvaldības tirgus izpētei
CNP–2020/ERAF-07

DALĪBAS PIETEIKUMS

Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības
autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums
komercreģistrā
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Interneta vietne:
Finanšu rekvizīti
Kredītiestādes nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Apliecinām savu dalību Ciblas novada pašvaldības tirgus izpētē Nr. CNP–2020/ERAF-07 „Autoruzraudzības
pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi pārbūvei”.

Parakstot šo pieteikumu, uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes noteikumu prasībām. Sniegtā
informācija un dati ir patiesi.
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar tirgus izpētes noteikumiem un piekrītam tiem, tie ir
skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

vieta

datums

vārds, uzvārds

amats

paraksts

z.v.
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2. pielikums
„Prasības autoruzraudzībai”
Ciblas novada pašvaldības tirgus izpētei
CNP–2020/ERAF-07

PRASĪBAS
būvprojekta
„Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi
pārbūves”
AUTORUZRAUDZĪBAI
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi seguma
pārbūves darbiem saskaņā ar būvprojektu „Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2
Pušmucova – Nūraugi, Pušmucovas pagastā (860 m, kad.apz.6890 005 0300) pārbūve”:
Iesniedzamie
dokumenti un
iesniegšanas
termiņi

Autoruzraudzības žurnāls.
Autoruzrauga norīkojums.
Būvspeciālista (autoruzrauga) profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polise
Dokumenti jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma
saņemšanas.

Īss paredzamais
autoruzrauga
darbu un
pienākumu
apraksts

Autoruzraugs veic autoruzraudzību saskaņā ar:
 Izstrādāto būvprojektu;
 Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie
būvnoteikumi”;
 Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošiem
normatīvajiem aktiem.
Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta apjomu atbilstību būvprojekta
risinājumiem.

Autoruzraugam jāplāno objekta apmeklēšana ne retāk kā 1 reizi mēnesī
un obligāta ierašanās uz plāna asu nospraušanu un objekta nodošanu
ekspluatācijā
Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut
neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un
materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā
paredzētajiem.
Fiksēt autoruzraudzības žurnālā visas atkāpes no tehniskā projekta.
Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
Piedalīties ražošanas apspriedēs.
Pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes
dokumentācija.
Iesniegt pasūtītājam, būvvaldei, Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku
pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no
būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības
normatīvo aktu prasības.
Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses
sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un
pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.
Būvdarbu garantijas laikā jāpiedalās defektu konstatēšanā un defektu
novēršanas konstatēšanā.
Ja autoruzraudzības gaitā rodas nepieciešamība veikt projekta izmaiņas
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kļūdainu risinājumu gadījumā, korekciju izstrādāšana projekta dokumentācijā
ir bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
Pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā 15 (piecpadsmit) dienu laikā iesniegt
noslēguma aktu par paveikto autoruzraudzību un rēķinu.

Prasības
autoruzraugam

Autoruzraugam jābūt sertificētam atbilstoši veicamo darbu veidam.
Autoruzraugs nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
Autoruzraugam objektā jāierodas ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc
pasūtītāja, būvdarbu vadītāja vai objekta būvuzrauga rakstiska vai mutiska
pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā datumā.

Autoruzraudzības
žurnāls

Autoruzraugs apseko būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un
apsekojuma rezultātus ieraksta autoruzraudzības žurnālā.
Autoruzraudzības žurnālu reģistrē būvvalde.
Autoruzraudzības žurnāla lapas ir numurētas un paškopējošas.
Autoruzraudzības žurnāls ir cauršūts un apzīmogots ar attiecīgās būvvaldes
vai pašvaldības zīmogu.
Autoruzraudzības žurnāls glabājas pie būvdarbu vadītāja, bet aizpildīto lapu
kopijas – pie autoruzrauga.
Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu kopā ar
būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod pasūtītājam glabāšanai.

Pakalpojuma
sniegšanas laiks

Plānotais Līguma izpildes laiks – 6 (seši) mēneši autoruzraudzība būvdarbu
laikā, neieskaitot to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu
rezultātā. Autoruzraudzības līgumu plānots noslēgt 2020.gada septembrī.
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3. pielikums
„Apliecinājums par pieredzi”
Ciblas novada pašvaldības tirgus izpētei
CNP–2020/ERAF-07

APLIECINĀJUMS
speciālista izglītībai, profesionālajai kvalifikācijai,
un darba pieredzei
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
Mācību iestāde
Datums: no / līdz
Iegūtais (-ie) grāds (-i) vai kvalifikācija (-as)
4. Pašreizējais amats:
5. Komercsabiedrībā nostrādāti gadi:
6. Galvenā kvalifikācija:
7. Darba pieredze:
Komercsabiedrības nosaukums:
Adrese:
Datums no/līdz
Amats:
Darba apraksts:
8. Profesionālās darbības laikā veiktie darbi un projekti, kas apliecina tirgus cenu izpētes
instrukcijas 4.3.punktā izvirzītās parsības:
Darba
Valsts,
Amats
Klients, darba apraksts
izpildes gads kompānija

9. Cita saistītā informācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un
kvalifikāciju.
Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un
tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā ______ strādāt pie līguma
„____________________” darbu izpildes un veikt autoruzraudzību.
Vārds, Uzvārds
Paraksts
Datums
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4. pielikums
„Finanšu piedāvājums”
Ciblas novada pašvaldības tirgus izpētei
CNP–2020/ERAF-07

__________________________________________
(pretendenta nosaukums)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības
autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi pārbūvei
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

Pretendenta kontaktpersona:
Amats, vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasta adrese
Kopējā piedāvātā cena,
EUR bez PVN

Pakalpojums

Kopā

Autoruzraudzības pakalpojumu
nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības
autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi
pārbūvei
PVN, 21% EUR
Kopējā summa, EUR

VEICOT TIRGUS IZPĒTI, CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA APZINA VAIRĀKUS PRETENDENTUS.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEGTO PERSONAS DATU PĀRZIŅI IR CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA. PERSONAS DATU
APSTRĀDES NOLŪKS – DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAS UN PAKALPOJUMA UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA
NORMATĪVO AKTU NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ.
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