APSTIPRINĀTS
ar Iepirkuma komisijas sēdes
2011.gada 5.oktobra lēmumu

PUBLISKĀ IEPIRKUMA
Tehniskā projekta izstrāde
Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/12M

NOLIKUMS
1.Pasūtītājs
Valkas novada dome,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
reģ. Nr. 90009114839
banka: AS „SEB banka”
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr. LV62UNLA0050014277068
tālrunis/fakss: 64722238 / -64707493
e-pasts: daina.lankovska@valka.lv
Kontaktpersona: Daina Lankovska, tel. 64781201.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: būvinženieris Māris Zālītis 28695270.
2.Iepirkuma priekšmets un apjoms
Tehniskā projekta izstrāde Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa
Rīgas ielu.
CPV kods: 71240000-2 (projektēšanas darbi).
3.Līguma izpildes laiks un vieta
3.1.Līguma izpildes laiks –2011.gada 1.decembris.
3.2.Līguma izpildes vieta –Valka, Valkas novads.
4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 17.oktobrim plkst. 14:00 Valkas novada domē,
Semināra ielā 29, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti
līdz 2011.gada 17.oktobrim plkst. 14:00.
4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
5.Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.Piedāvājuma varianti un apjoms.
Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.
7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai
7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz
piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).
7.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās
lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts

cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina
pretendenta pārstāvis.
7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir
jānorāda:
7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
7.3.3. atzīme: Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta
rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/12M,
neatvērt līdz 2011.gada 17.oktobrim plkst. 14:00.
7.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.
7.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8. Iepirkuma izskaidrojumi
8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no instrukcijā vai tai
pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta
konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.
8.2.Iepirkuma komisija, pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma, sniedz papildu informāciju par
iepirkumu ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums
iesniegts laicīgi.
9.Pretendentu atlases prasības
9.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā
izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja
pretendentam:
9.1.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
9.1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz
100 latus.
9.2. Pretendentam jābūt pieredzei pēdējos trīs gados vismaz trīs līdzīga rakstura objektu - ielu
projektēšanā, kuru garums ir vismaz 2100m (asfaltbetons), ietvju un veloceliņa garums vismaz
2100m (betona bruģakmens). Tehniskajiem projektiem jābūt pilnībā izstrādātiem un nodotiem
Pasūtītājiem šī iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas brīdī.
10. Iesniedzamie dokumenti
10.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos
veikt Tehniskā projekta izstrādi Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā pa
Rīgas ielu, Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/12M, saskaņā ar Nolikuma prasībām.
Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir
pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents
sagatavo uz savas veidlapas.
10.2. Pretendentu atlases dokumenti
10.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai
formai (3.pielikums).
10.2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurš apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas

nolikuma 9.1.punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi:
10.2.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
10.2.5. Saraksts ar darba īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem, pievienojot izglītību un pieredzi
apliecinošas dokumentu kopijas un CV (Curriculum Vitae) katram iesaistītajam speciālistam.
10.2.6. Pretendenta līdzvērtīgu veikto darbu saraksts, norādot objekta adresi, pasūtītāju,
pasūtītāja kontaktinformāciju un objekta tehniskos rādītājus (ielas garums, platība, ietves
platība).
10.3. Finanšu piedāvājums
10.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu
piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai
(4.pielikums).
10.3.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
10.3.3. Finanšu piedāvājumam pievieno projektēšanas tāmi, kas sagatavota ņemot vērā
Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (1.pielikums) un Projektēšanas uzdevumu (2.pielikums).
11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
11.1. Vispārīgie noteikumi
11.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē
pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar
viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.
11.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai
piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.
11.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
11.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi
sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām.
11.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk
neizskata.
11.3. Pretendentu atlase
11.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.
11.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.
11.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā
pieprasītos dokumentus.
11.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem
atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
11.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana
11.4.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi
nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudes laikā.
11.4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.
11.4.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.
11.4.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
11.4.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā
atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par

iepirkuma procedūras uzvarētāju.
12. Iepirkuma līgums
12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Iepirkumu
komisijas lēmumu.
12.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.
13.Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
13.1. Iepirkuma komisijas tiesības
13.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
13.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.
13.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši
Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām.
13.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu
piedāvājumos.
13.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs
piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
13.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.
13.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu ar pasūtītāju.
13.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.
13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.
13.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas,
paziņot to pretendentiem.
14. Pretendenta tiesības un pienākumi
14.1. Pretendenta tiesības:
14.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.
14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas
saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un
pārstāvja parakstu.
14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
14.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
14.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju,
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos
14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums Plānošanas un arhitektūras uzdevums,
2.pielikums Projektēšanas uzdevums,

3.pielikums Vispārējas informācijas par pretendentu veidlapa,
4.pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

E.Pormeistere

2.pielikums

Projektēšanas uzdevums
Objekts:

Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas
pilsētā pa Rīgas ielu
(posmā no Zemgales ielas līdz Valkas pagasta robežai)

Objekta
adrese:

Rīgas iela – posmā no Zemgales ielas līdz Valkas pagasta
robežai (kadastra Nr. 94010040249);

Pasūtītājs:
Projektēšanas
stadija:

Valkas novada dome
Tehniskais projekts

1.Ievads
1.1. Šis uzdevums reglamentē pamatnosacījumus ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšanai.
2.Pamatojums
2.1. Valsts galvenā autoceļa maršruta A3 ielas segums Valkas pilsētā, Rīgas ielai posmā no
Zemgales ielas līdz robežai ar Valkas pagastu, ir nolietojies un bojāts. Visā šī ielas posma
garumā ir izveidojušies neskaitāmi iesēdumi un bedres.
Vairākkārtīga seguma virskārtas remonta dēļ ielas segums neatbilst līdzenuma prasībām un nevar
nodrošināt satiksmes drošību un braucēju komfortu.
Segas pamatnes gruntis ir ar vāju nestspēju, piesātinātas ar ūdeni. Ceļa nomalēs izveidojušies
apaugumi, esošie sangrāvji aizauguši, caurtekas aizsērējušas.
Šajā ielas posmā nav atrisināta droša gājēju un velosipēdistu pārvietošanās – nav gājēju ietves
un veloceliņa , ielas apgaismojuma.
3.Mērķis
3.1. Izstrādāt tehnisko projektu A3 tranzīta maršrutam pa Rīgas ielu Valkas pilsētā, posmā no
Zemgales ielas līdz Valkas robežai ar Valkas pagastu, kura funkcionālais risinājums maksimāli
nodrošinātu perspektīvo satiksmes intensitāti un satiksmes drošības līmeni, bet tehniskais
risinājums plānoto slodžu izturību un komfortu visiem satiksmes dalībniekiem: autobraucējiem,
gājējiem, velosipēdistiem un satiksmes dalībniekiem ar kustību u.c. traucējumiem.
4.Metodoloģija
4.1. Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:
4.1.1. Valkas novada būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu.
4.2. Izpildītājs:
4.2.1. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus atbilstoši Projektēšanas
un arhitektūras uzdevumam (PAU) un tos izmantos tālākajā darbā;
4.2.2. veiks ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko
noteikumu prasībām;
4.2.3. veiks topogrāfisko uzmērīšanu digitālā formātā projekta izstrādes robežās;
4.2.4. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK
noteikumos un projektēšanas standartos;
4.2.5. veiks trases ģeoloģisko izpēti (ne mazāk kā 1 urbums uz 200 m.);
4.2.6. projekta izstrādāšanā ņemt vērā īpašumu zemes robežas;
4.2.7. ievēros pašvaldībai piederošo komunikāciju izvietojumu un paredzēs to aizsardzību;
4.2.8. veiks tehnisko apsekošanu un sastādīs objekta apsekošanas aktu;

4.2.9. izstrādās projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā (DOP);
4.2.10. sagatavos priekšlikumus ielu segas rekonstrukcijas variantiem, veicot to detalizētus
aprēķinus un tehniski – ekonomisko salīdzinājumu;
4.2.11. ielas segas konstrukcijai maksimāli paredzēt izmantot rekonstruējamās ielas
esošo seguma materiālu;
4.4.12. projekta (ģenerālplāna) risinājums pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar pasūtītāju, kas būs
pamats tehniskā projekta tālākajai izstrādāšanai;
4.2.13.asfalta un bruģakmens konstruktīvās segas biezumu paredzēt atbilstoši būvnormatīvu un
tehnisko noteikumu prasībām un paredzamajai slodzei;
4.2.14. nobrauktuvēm paredzēt jaunas asfalta segas izbūvi, bet ne tālāk kā līdz privātīpašumu
zemes robežām, saskaņojot nobrauktuves uz privātīpašumiem ar zemes īpašniekiem;
4.2.15. paredzēt lietus ūdens atvadi, iespēju robežās izmantojot esošos grāvjus;
4.2.16. paredzēt ielu apgaismojuma ierīkošanu posmā no Zemgales ielas līdz Indrānu ielai;
4.2.17.projektā
paredzēt
autobusa
pieturvietu
rekonstrukciju
t.sk.
esošās
nobrauktuves/stāvlaukuma rekonstrukciju pie Valkas tūrisma informācijas stenda;
4.2.18. izstrādās darbu daudzumu sarakstu atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas
kārtība”;
4.2.19. izstrādās projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu. Tāmes izstrādās atbilstoši LBN 501-06
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
4.2.20. iesniegs Pasūtītājam projekta risinājumu satiksmes drošības audita slēdzienu un atbildes
(pamatojumus) tiem gadījumiem, kad audita slēdziena ieteikumus projektā nevar
realizēt;
4.2.21. autoruzraudzības kārtībā izstrādās būvniecības laikā radušos nepieciešamos rasējumus,
kā arī būvniecības procesā nepieciešamos detalizētos rasējumus;
4.2.22. saņems pozitīvu satiksmes drošības audita slēdzienu;
4.2.23. pēc projekta risinājuma saskaņošanas ar prasītajām institūcijām un pasūtītāju, projektam
veiks ekspertīzi, pasūtītājam nododot dokumentāciju akceptēšanai būvvaldē ar
ekspertīzes pozitīvu slēdzienu;
5.Speciālie noteikumi
5.1. Rekonstruējamās ielas posma robežas:
5.1.1. Rīgas iela posmā no Zemgales/Rīgas ielas rotācijas apļa (Tehniskais projekts – „Rīgas un
Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcija Valkas pilsētā”) līdz Valkas pagasta robežai
(Valkas pilsētas robežai). Rekonstruējamās ielas garums ~ 2100m.;
5.2. paredzēt jaunu gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvi gar Rīgas ielas labo malu, pēc iespējas
tālāk no brauktuves, posmā no Zemgales ielas līdz Indrānu ielai;
5.3. paredzēt gājēju ietvi gar Rīgas ielas kreiso malu posmā no Zemgales ielas līdz Purva ielai;
5.4. brauktuves segums – asfaltbetons;
5.5. gājēju ietves segums – pelēks bruģakmens, gājēju / velosipēdistu celiņu segums – pelēks /
sarkans betona bruģakmens;
5.6. veicot tehniskā projekta izstrādi, jāņem vērā esošie Valkas novada būvvaldē akceptētie
/izstrādātie/ projekti (izsniegs Pasūtītājs):
5.6.1. Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā 2. kārta” (t.sk.
izbūvēto UKT izpildshēmas) ;
5.6.2. Tehniskais projekts „Rīgas un Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcija Valkas pilsētā”.
6.Projekta sastāvs
6.1. Pasūtītājam nododamā tehniskā projekta sastāvs:
6.1.1. Vispārīgā daļa, t.sk. paskaidrojuma raksts – 6 eksemplāri.
6.1.2. Projekta specifikācijas – 6 eksemplāri.
6.2. Rasējumi (grafiskā daļa) – 6 eksemplāri.
6.3. Darbu daudzumu saraksts – 2 eksemplāri.

6.4. Būvizmaksu tāmes (izpildītas Excel vidē) – 2 eksemplāri.
6.5. Visa tehniskā projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā.
6.5.1. Teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā;
6.5.2. Grafiskā daļa PDF un DWG formātā.
7.Laiks un resursi
7.1. darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs
un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar
jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem;
7.2. projekta izstrādāšanas laikā nepieciešams – vismaz vienreiz mēnesī – novada domes
izveidotās darba grupas un projektētāju tikšanās, lai apspriestu radušos priekšlikumus un
apmainītos ar informāciju.

3.pielikums

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
1

Nosaukums:

2

Adrese:

3

Kontaktpersona:

4

Telefons:

5

Fakss:

6

Reģistrācijas Nr.:

7

Nodarbināto skaits:

8

Darbības sfēra (īss apraksts):

9

Persona, kas parakstīs iepirkuma līgumu, ja šādas tiesības tiks piešķirtas:

10

Finanšu rekvizīti:
Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skaitā
pilsēta, valsts, pasta indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piedāvājums publiskajam iepirkumam
Tehniskā projekta izstrāde
Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/12M
Piedāvājuma _______________________________________________________________
cena bez
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)
PVN
Pievienotās
vērtības
nodoklis

_____________________________________________________________
(PVN 22% vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma
cena ar PVN

______________________________________________________________
(piedāvājuma cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos)

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma nolikumā noteiktajos apjomos veikt
tehniskā projekta izstrādi Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā pa
Rīgas ielu, Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/12M, un pabeigt to līdz 2011.gada
_._______________.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ____ dienas, skaitot no konkursa nolikumā
noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības
termiņa izbeigšanās.
Datums _______________
________________________________________________________
(pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs)

