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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Iepirkuma veids - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.
Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2016/81.
Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD), adrese – S.Eizenšteina iela 6 Rīga, LV-1079, vienotais
reģ.Nr.LV40003345734.
Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija
(turpmāk – Komisija).
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
Piedāvājumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV1079, līdz 2016.gada 23.novembrim plkst.1000.
Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu
piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam.
Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda
pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
Informācijas sniegšana par iepirkumu:
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to sniedz
ne vēlāk kā divas darbadienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā www.csdd.lv
pie šī iepirkuma publikācijas.
Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.
Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts
vai caurauklots.
Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam
“Apgaismojuma atjaunošana CSDD rajonu nodaļās”
Id.Nr. CSDD 2016/81
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1.7.10. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu,
ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.7.9.punktam.
1.7.11. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.8. Cita vispārīgā informācija
1.8.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru
informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. Piedāvājumi tikai par
daļu no apjoma tiek uzskatīti par neatbilstošiem un netiek izskatīti.
1.8.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
1.8.4. Komisijas kontaktpersonas – Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks,
tālr.67025747; e-pasts Kaspars Aksenoks@csdd.gov.lv, un iepirkuma komisijas
sekretāre juriste Ance Bigača, tālruņa numurs 67025727, e-pasta adrese
iepirkumi@csdd.gov.lv.
2.
2.1.
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2.4.

3.
3.1.
3.2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmets ir apgaismojuma ķermeņu daļēja nomaiņa atsevišķās CSDD rajonu
nodaļu ēkās un teritorijās (Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Tukuma, Cēsu un Rīgas nodaļas),
saskaņā ar tehnisko specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā un būvdarbu apjomu sarakstu
Nolikuma 2.pielikumā.
Darbu izpildes maksimālais pieļaujamais laiks ir līdz 8 nedēļas no līguma noslēgšanas
brīža.
Būvdarbu (tajā skaitā piegādāto gaismas ķermeņu) minimālais garantijas termiņš ir 24
mēneši no būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Garantijas saistību nodrošināšanai pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un līdz galīgā norēķina veikšanai, jāiesniedz
spēkā esošu garantijas apdrošināšanas polisi 10% (desmit procentu) apmērā no objektu
līgumcenas.
Priekšapmaksa būvdarbu līgumā netiek paredzēta. Samaksa tiks veikta pēc pieņemšanasnodošanas akta par izpildītajiem būvdarbiem parakstīšanas.
PRASĪBAS PRETENDENTAM
Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja:
3.3.1. pasludināts pretendenta 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 tas tiek
likvidēts;
3.3.
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3.3.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī,
kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro;
3.3.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.3.1. un 3.3.2.punktā minētie nosacījumi.
3.4.

Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
Pretendenta finansiālajam stāvoklim jābūt stabilam un tā rīcībā jābūt nepieciešamajiem
resursiem iepirkuma līguma izpildei. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums
iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gads) ir ne mazāks kā EUR 150 000 (viens
simts piecdesmit tūkstoši eiro). Pretendentam, kas dibināts vai darbību uzsācis vēlāk,
vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika periodu ir jābūt ne mazākam kā EUR
150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro). Šo prasību var apliecināt pats pretendents
vai arī pretendents kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir
nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par
sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.5. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
3.5.1. pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir
veicis elektromontāžas darbus ar LED gaismas ķermeņu uzstādīšanu vismaz 3 (trīs)
objektos, kur katrā objektā kopējais uzstādītais LED gaismas ķermeņu skaits ir ne
mazāks par 70 gaismas ķermeņiem. Šo prasību var apliecināt pats pretendents vai arī
pretendents kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir nepieciešams
konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā
gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma
izpildei.
3.5.2. pretendentam jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš atbilst šādām prasībām:
3.5.2.1.ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektromontāžas darbu vadīšanā;
3.5.2.2.iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un vēlāk) kā
atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis elektromontāžas darbus vismaz 3 (trīs) objektos,
kur katrā objektā kopējais uzstādītais LED gaismas ķermeņu skaits ir ne mazāks par 70
gaismas ķermeņiem.
4.
4.1.
4.2.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Pretendentu atlases dokumenti un tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz vienā
sējumā, ievērojot Nolikuma 4.3.punktā noteiktās prasības.

4.3.

Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
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4.3.1. personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
3.pielikums):
4.3.2. informācija par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma
3.4.punktam, norādot finanšu apgrozījumu par katru gadu atsevišķi.
4.3.3. informācija par pretendenta pēdējo piecu gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.
un vēlāk) gadu laikā veiktajiem būvdarbiem atbilstoši Nolikuma 3.5.1.punktam saskaņā
ar Nolikuma 4.pielikumu, pievienojot konkrētā pasūtītāja parakstītu pozitīvu atsauksmi
par attiecīgajiem būvdarbiem.
4.3.4. informācija atbilstoši Nolikuma 3.5.2.punkta prasībām saskaņā ar Nolikuma
4.pielikumu, kā arī jāiesniedz pašas personas apliecinājumu, ka gadījumā, ja
pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas piedalīsies līguma izpildē.
4.3.5. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pretendentu atlasei
jāiesniedz:
4.3.5.1.dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu (vienošanās,
sabiedrības līgums u.c.) oriģināls vai kopija, norādot, kurš no dalībniekiem būs atbildīgs
par sabiedrības lietvedības vešanu;
4.3.5.2.apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas reģistrēsies kā personālsabiedrība.
Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja:
4.4.1. ir iestājušies Nolikuma 3.3.punktā minētie gadījumi;
4.4.2. pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst Nolikuma 3.4.
punktā noteiktajām prasībām;
4.4.3. pretendenta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma 3.5.punkta prasībām.
4.4.

4.5.

Tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaudei ir jāiesniedz:
tehniskais-finanšu piedāvājums, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju Nolikuma
1.pielikumā (aizpildīt un iesniegt visas 15 specifikācijas lapas, norādot piedāvāto
gaismas ķermeņu ražotāju un parametrus) un būvdarbu apjomu sarakstu Nolikuma
2.pielikumā. Ja pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā norādītā gaismas ķermeņa
analogu, pretendents norāda visus gaismas ķermeņa parametrus, lai pasūtītājs varētu
pārliecināties par piedāvātā gaismas ķermeņa ekvivalenci.

4.6.

Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam,
kāds nepieciešams katram darbu veidam, kā arī visām pieskaitāmām izmaksām un
nodokļiem izņemot PVN. Tehniskais piedāvājums tiks vērtēts kā Nolikumam
neatbilstošs, ja lokālajās tāmēs nebūs aizpildīta kāda no tāmes pozīcijām, vai kādā
pozīcijā būs izmaksās norādīts „0,00”. Piedāvājuma izmaksām jābūt norādītām eiro
(EUR).

4.7.

Būvdarbu izpildes grafiks pilnās nedēļās, atsevišķi izdalot gaismas ķermeņu piegādes un
montāžas darbus katram objektam atsevišķi. Būvdarbu izpildes termiņš nedrīkst
pārsniegt Nolikuma 2.2.punktā norādīto maksimālo darbu izpildes termiņu.
Apliecinājums par būvdarbu garantijas termiņu un būvdarbu izpildes termiņu, norādot to
Nolikuma 3.pielikumā; Minimālais garantijas termiņš ir 24 mēneši, maksimālais
garantijas termiņš ir 60 mēneši.

4.8.
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5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
komisija veic slēgtā sēdē.
Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus
pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Komisija pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē finanšu piedāvājumus.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami
zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums
nav nepamatoti lēts.
Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir
sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu atlasē
un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.

5.10. Piedāvājumi tiek izvērtēti atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Vērtēšanas kritērijs
Nr.
1.
2.
3.

Piedāvātā cena (C)
Būvdarbu garantijas termiņš (G)
Būvdarbu izpildes termiņš (I)
KOPĀ

5.10.1.

Max.punktu skaits
80
10
10
100

Pretendentu piedāvājumu cenām (C) punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
C = Cx / Cy x Cm, kur:
Cx – lētākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Cm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.

5.10.2. Vērtēšanas kritērijā nr.2 pretendentu garantijas termiņa punktus (G), izmantojot šādu
formulu:
G = Gx / Gy x 10, kur:
Gx – vērtējamais garantijas termiņš (ne lielāks par 60 mēneši);
Gy – garākais piedāvātais garantijas termiņš (ne lielāks par 60 mēneši).
5.10.3. Vērtēšanas kritērijā nr. pretendentu būvdarbu izpildes termiņa (jānorāda pilnās nedēļās)
punktus (I), izmantojot šādu formulu:
I = Ix / Iy x 10, kur:
Ix – vērtējamais būvdarbu izpildes termiņš (nedēļās);
Iy – garākais piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš (ne lielāks par 8 nedēļām).
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5.11. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis
visaugstāko galīgo vērtējumu visos vērtēšanas kritērijos kopā.
6.

LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikuma
3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
6.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, pasūtītājs izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūstot informāciju;
6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas
izziņu, kas apliecina, ka uz to un pretendenta norādīto personu, uz kuru tas balstās, kā arī
uz personālsabiedrības biedru, neattiecas Nolikuma 3.3.punktā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
6.1.

6.2.

Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst
Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

6.3.

Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas no komisijas locekļiem.

6.4.

Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma paredzētajā termiņā
nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.

7.
7.1.

IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums.
Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

7.2.

Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar
nākamo viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām.

7.3.

Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības
iepirkumā nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem lēmumu slēgt
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo viszemākās cenas piedāvājumu,
un kurš nav izslēdzams nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, vai pārtraukt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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3.pielikums
CSDD iepirkuma nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2016/81

PIETEIKUMA VĒSTULE
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies
ar iepirkuma “Apgaismojuma atjaunošana CSDD rajonu nodaļās” (id.nr. CSDD 2016/81)
nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties
iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami,
pieteikumā iesniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar
iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.
Pretendenta piedāvātā cena __________ EUR bez PVN.
Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš _____ mēneši no līguma noslēgšanas
brīža.
Pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš _____ nedēļās no līguma
noslēgšanas brīža.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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Informācija par pretendenta iepriekšējo piecu gadu
pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.1.punktam

Nr.

Objekts, objekta adrese,
veikto būvdarbu
apraksts

Būvdarbu
apjoms
(uzstādīto
gaismas
ķermeņu
skaits)

Pasūtītājs,
kontakti

Būvdarbu
veikšanas gads

1.
2.
3.
…
Informācija par pretendenta piedāvātā personāla iepriekšējo piecu gadu
pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.2.punktam
_____________________________________ pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Nr.

Objekts, objekta adrese,
veikto būvdarbu
apraksts

Būvdarbu
apjoms
(uzstādīto
gaismas
ķermeņu
skaits)

Pasūtītājs,
kontakti

Būvdarbu
veikšanas gads

1.
2.
3.
…
* Pretendentam ir jāiesniedz uzrādītās personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības, šī persona piedalīsies līguma izpildē.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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