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1.Vispārīgā informācija 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. AND/2011/31/ERAF 

  

1.1. Pasūtītājs: 

Aglonas novada dome (turpmāk – Pasūtītājs). 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304, nodokļu reģistra Nr. 

90000065754, tālr./fakss 653245737769890, e-pasts: padome@aglona.lv  

 

1.2. Iepirkuma priekšmets: 

Autoruzraudzība objektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”,  

iepirkuma CPV kods 71248000-8. 

1.3. Līguma izpildes vieta : 

Aglonas ciems, Aglonas pagasts, Aglonas novads 
 

1.4. Līguma izpildes laiks :  

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks – 2012.gada 15.marts. Plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks – 6 

mēneši  

1.5. Iepirkuma metode un nolikuma saņemšana. 

1.5.1.  Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

pantā paredzētajā kārtībā. Pretendentam ir 

tiesības iepazīties un saņemt iepirkuma nolikumu Aglonas novada domes kancelejā, Somersetas 

ielā 34, Aglona, Aglonas novads. 

1.5.2. Katrai ieinteresētai personai ir tiesības saņemt nolikumu sākot ar dienu, kad informācija par 

iepirkumu ir publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, līdz 2011.gada 27.decembra, 

plkst. 12.00, izvēloties saņemšanas veidu: 

1.5.2.1. Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv, sadaļā ,, Publiskie iepirkumi”. 

1.5.2.2. pieprasīt elektroniskā formā  padome@aglona.lv, nolikuma elektroniskā versija ir 

identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma iesniegšanai. 

Pretendentam līdz iepirkuma atvēršanas brīdim www.aglona.lv, sadaļā „Publiskie iIepirkumi” 

jāseko līdzi iepirkuma papildinformācijai!  

1.5.3. Kontaktpersonas: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča,  tālr./fakss 65324573, e-

pasts: padome@aglona.lv  

 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas datums, vieta, laiks un kārtība:  

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 27.decembra, plkst. 12.00, Aglonas 

novada domes kancelejā, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu līdz piedāvājuma iesniegšanas laikam.  

1.6.2. Pēc termiņa, minētā instrukcijas 1.6.1.punktā, iesniegtos piedāvājumus nepieņem un neizskata. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma instrukcijas 1.6.1. punktā norādītā 

termiņa iestāšanās. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā, 

pasūtītājs var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski vienojoties ar 

Pretendentu. 

 

1.8. Piedāvājuma noformēšana. 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

1.8.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: 

Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV5304.  

1.8.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese, tālruņa numurs un faksa numurs. 

          1.8.1.3.Uzraksts ,, Objekta ”Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā   II 

kārta” autoruzraudzība”. Identifikācijas Nr.AND/2011/31/ERAF”. 

mailto:padome@aglona.lv
http://www.aglona.lv/
mailto:padome@aglona.lv
http://www.aglona.lv/
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1.8.1.4. Uzraksts „Neatvērt līdz 2011.gada 27.decembra, plkst. 12.00”, 

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 

1.8.2.1. atlases un kvalifikācijas dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā (3.1.punkts 

un 1. pielikums); 

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma (3.2. punkts un 3. pielikums); 

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma (3.3.punkts un 4. pielikums). 

1.8.3. Aploksnē ievieto vienu piedāvājuma „Orģinālu” un vienu piedāvājuma „Kopija”.  Dokumentiem 

jābūt caurauklotiem tā, lai nebūtu tos iespējams atdalīt, jābūt sanumurētiem un jāatbilst 

pievienotajam satura rādītājam. 

1.8.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā 

(svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 

valodā). 

1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.  

1.8.6. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv 

attiecīgo juridisko personu ar paraksta tiesībām. 

1.8.8. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā: 

1.8.8.1. noraksta vai kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar 

lielajiem burtiem ,,KOPIJA”; 

1.8.8.2. jebkura kopija neatkarīgi no izgatavošanas paņēmiena iegūst juridisku spēku tikai tad, kad 

kopijas pareizība ir apliecināta, (katru kopiju apstiprina iesniedzēja (juridiskās personas) 

vadītājs vai viņa pilnvarota persona). 

1.8.8.3. dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt: 

1.8.8.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem ,,NORAKSTS PAREIZS” vai ,,KOPIJA 

PAREIZA”; 

1.8.8.3.2. kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot 

organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā 

atšifrējumam; 

1.8.8.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumam; 

1.8.8.3.4. apliecinājuma datumam; 

1.8.8.3.5. zīmoga ( ja tāds ir) nospiedumam. 

1.8.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda 

personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras 

personas atbildības sadalījumu un norāda personu, kurai deliģētas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

personu grupu iepirkumā. 

1.8.10. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot instrukcijas 1.6.2. punktā noteikto gadījumu, netiek 

atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

 

1.9. Cita informācija.   

1.9.1. Ieinteresētie Pretendenti var uzdot jautājumus laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām un pasūtītājs sniegs atbildes iespējami ātrāk līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.2. Pretendentam par papildus informāciju jāpaziņo, nosūtot pieteikumu elektroniski pa e- pastu uz 

adresi: padome@aglona.lv  un oriģinālu izsūtot pa pastu. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Autoruzraudzība objektā „Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta 

Aglonas ciemā   II kārta”. 

2.1.2. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.1.3. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu, piedāvājot visas tehniskajās specifikācijās norādītās 

pozīcijas. 

mailto:padome@aglona.lv
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2.1.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajām specifikācijām  (2. pielikums) 

un saskaņā ar instrukcijas piedāvātajām formām (3.-5. pielikums). 

 

3. Iesniedzamie dokumenti. 

 

3.1. Atlases un kvalifikācijas dokumenti 

3.1.1. Pretendents iesniedz pieteikumu kopā ar apliecinājumu (1.pielikums), kurā norāda, ka attiecībā uz 

to nepastāv šādi nosacījumi: 

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; 

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. 

 

3.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija. 

3.1.3. Pretendenta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota un Būvkomersantu reģistrā 

reģistrētas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

3.1.4. Dokumentus piedāvājumā norādītai fiziskai personai, kura veiks autoruzraudzību: 

3.1.4.1. CV, 

3.1.4.2.  Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. 

3.1.5. Pretendentam, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darbdienās jāiesniedz: Ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas izdotu izziņu, ko izsniegusi 

Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas 

tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

    

3.2. Tehniskais piedāvājums. 

Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (2.pielikums) un 

norādītai tehniskā piedāvājuma formai (3.pielikums). 

 

3.3. Finanšu piedāvājums. 

3.3.1. Pretendenta finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šajā instrukcijā norādītai finanšu 

piedāvājuma formai (4.pielikums).  

3.3.2. Visas piedāvājuma līgumcenas ir jānorāda latos (LVL). Iepirkumā ietvert visas izmaksas, kas 

saistītas pakalpojumu.  Cenā ietver arī iespējamās atlaides, ja tādas tiek piedāvātas.  

3.3.3. Finanšu piedāvājumā līgumcenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

Atsevišķi norāda kopējo līgumcenu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

4. Iepirkuma līgums. 

4.1.  Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu ar zemāko cenu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem.  

4.2.  Iepirkuma līgums stājas spēkā no dienas, kad to paraksta abas līguma slēdzēja puses.  

 

5. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi . 

5.1. Piedāvājumu vērtēšana. 

5.1.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājumā nav ietverts 

pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā vai neatbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts. 

5.1.2.Piedāvājumi, kuri neatbilst instrukcijā noteiktajām noformējuma prasībām tiek noraidīti.  
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5.1.3.Iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta atbilstību dalībai iepirkumā un atlasa Pretendentus, 

pārbaudot to atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām.Neatbilstības gadījumā pretendentus 

izslēdz no tālākās vērtēšanas. 

5.1.4.Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma 

atbilstību instrukcijā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskais vai finanšu piedāvājums 

neatbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt 

Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt 

Pretendentam sniegt papildus informāciju. 

Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas 

vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas 

vērtēšanas. 

5.1.5.No piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijā noteiktajām atlases un kvalifikācijas prasībām un 

tehniskajām specifikācijām, iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

5.1.6.Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija vērtē piedāvājumā norādīto Līgumcenu cenu bez PVN. 

5.2. Iepirkuma komisijas tiesības. 

5.2.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājumu Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. 

5.2.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos 

publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu 

atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  

5.2.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību iepirkuma instrukcijas prasībām. 

5.2.4 Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu. 

5.2.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

5.2.6. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tā ir neiespējama vai apgrūtināta 

Pasūtītāja finansējuma samazinājuma gadījumā. 

5.3. Iepirkuma komisijas pienākumi. 

5.3.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

5.3.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi. 

5.3.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par 

instrukciju. 

5.3.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, normatīvajiem aktiem, ar 

instrukcijas prasībām, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi. 

 

6.1. Pretendenta tiesības. 

6.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

6.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

6.1.3. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu (sasakaņā ar šīs instrukcijas prasībām). 

6. 2. Pretendenta pienākumi 

6.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijas prasībām. 

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

6.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama 

Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

6.2.5. Līguma slēgšanas gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā, no līguma projekta saņemšanas dienas, 

saskaņot un parakstīt līgumu.  

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja       I.Barkeviča 
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1. pielikums 

Iepirkuma pieteikums
1
 

 

Objekta ”Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība  

Nr.AND/2011/31/ERAF 

 

Kam:    ____________ 

 

 Saskaņā ar iepirkuma instrukciju, es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā 

sniegto ziņu patiesumu, kā arī to, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kāds ir noteikts 

nolikumā. Es/mēs piekrītu/-am nolikuma noteikumiem „Objekta ”Ūdenssaimniecības attīstības 

Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība” un piedāvājam pakalpojumu , saskaņā ar 

iepirkuma nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, par kopējo summu:  

Piedāvājuma cena  

LVL (bez PVN )  

PVN   

LVL (ar PVN)  

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN): 

......................................................................................................................................... 

Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN):  

..........................................................................................................................................  

1. ______________(Pretendents) apliecina 

1.1. ka uz mums nepastāv šādi nosacījumi: 

1.1.1. pasludināts 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 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts; 

1.1.2. Latvijā un valstī, esam reģistrēti 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 latu. 

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē šā panta minētos apstākļus. 

1.2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas. 

1.3. Konkrētai Pretendenta personai  ___________ ir tiesības parakstīt piedāvājuma dokumentus.  

1.4. Konkrēta Pretendenta persona  ___________, kura  iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu 

vai personālsabiedrību. 

2. Mēs nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma 

procedūrā. 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību instrukcijas prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst 

oriģinālam.  

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________(______________) lapām 

         (vārdos) 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas datums : 

ar Nr.  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese:  

                                                           
1
  Piezīme: Instrukcija Pretendentam jāizmanto šī forma kā paraugs vai jāaizpilda šajā formā tukšās vietas. 
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Pasta indekss: 

 

Kontaktpersona:  

(Vārds, Uzvārds, amats) 

Telefons: 

Fakss: 

e-pasts: 

 

Banka 

Kods, Konts: 

Telefons: 

 

Piedāvājums sastāv no (....................) cauršūtām lapām. 

 

Atbildīgās amatpersona Vārds, uzvārds 

 

Paraksts:  

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2011.gada ............ 

 

z.v. 
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                  2.pielikums 

Iepirkuma 

 

Objekta ”Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība  

Nr.AND/2011/31/ERAF 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas 
ciemā II kārta” ietvearos 
 

Nr.p.k. Darba pienākumi un uzdevumi 

1. 

Veikt SIA „Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzību 

„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumu” LBN 304-03 un citos 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā būvniecības līguma darbības laikā 

(orientējoši plānotais laiks: 2012.gada marts – septembris.) 

2 

Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves 
būvdarbu Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā  atbilstību 

projektam. 

3. 
Piedalīties objekta plānošanas apspriedēs ar visu būvniecības dalībnieku 

piedalīšanos 1 (vienu) reizi nedēļā. 

 

Saskaņā ar 25.06.2003.g.MK noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu 

autoruzraudzības noteikumi” un „Autortiesību likumu” tehniskā projekta ,, „Ūdenssaimniecības 
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autora tiesības pieder SIA „Ekolat”. 

 

 

Tehniskais projekts atrodams Aglonas novada domes mājas lapā sadaļā  „Publiskie iepirkumi” pie 
iepirkuma ar Nr. AND 2011/25/ERAF dokumentācijas (Tehniskais projekts). 
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3.pielikums 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Objekta ”Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība  

Nr.AND/2011/31/ERAF 

 

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas 
ciemā II kārta” ietvearos 
 

Nr.p.

k. 
Darba pienākumi un uzdevumi Piedāvājums 

1. 

Veikt SIA „Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II 
kārta” autoruzraudzību „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumu” 

LBN 304-03 un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 

būvniecības līguma darbības laikā (orientējoši plānotais laiks: 

2012.gada marts – septembris.)  

2. 

Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un 
izbūves būvdarbu Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā  

atbilstību projektam.  

3. 
Piedalīties objekta plānošanas apspriedēs ar visu būvniecības 

dalībnieku piedalīšanos 1 (vienu) reizi nedēļā.  

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts 
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4.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Objekta ”Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība  

Nr.AND/2011/31/ERAF 

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus ar cenu aptaujas nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā 

bez ierobežojumiem: 

Nr.p.k. Objekta nosaukums 

 

 maksa  

(Ls) bez PVN 

 

Kopējā summa 

(Ls) bez PVN 

    

    

    

Kopējā summa bez PVN  

PVN (22%)  

Kopējā summa ar PVN  

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts 


