
Apraksts: 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” veic iepirkumu 

„Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu 

būvniecībai Ūdens ielā 6, Ventspilī projekta „Centralizētu 

siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) 

ietvaros”  

ar identifikācijas Nr. VS 19/15 KF 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2019. gada 26. marts plkst. 17.00 

Kontaktpersona: 
Anna Lāma,  

e-pasta adrese: anna.lama@ventspils.lv, tālr. 636 27906 

Aicinām Jūs piedalīties iepirkumā un līdz 2019. gada 26. marta plkst. 17.00 nosūtīt 

savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: vent.siltums@ventspils.lv 

 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

SIA „STRASA KONSULTANTI”, reģ. Nr.40003226022, Braslas iela 27 k-1-5, Rīga, LV-

1084 izstrādātā būvprojekta „Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī” realizācijas 

autoruzraudzība (turpmāk - pakalpojums). Pakalpojumu uzņēmējs veic Ministru kabineta 

2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citos saistošajos 

normatīvajos aktos un būvatļaujā noteiktajā kārtībā. 

Pakalpojums ietver: 

- darbu izpildes autoruzraudzību, lai nodrošinātu būvprojekta atbilstošu realizāciju, ja 

nepieciešams, dodot norādījumus atbildīgajam būvdarbu vadītājam un būvuzraugam 

būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai; 

- konsultāciju sniegšanu jautājumos, kuri saistīti ar darbu veikšanu un to atbilstību 

būvprojektam, pasūtītājam, tā pilnvarotajiem pārstāvjiem un darbu veicējam; 

- nepieciešamo izmaiņu būvprojektā veikšanu un/vai izskatīšanu un saskaņošanu; 

- būvprojekta detalizāciju izstrādi, izskatīšanu un saskaņošanu; 

- uzņēmēja pārstāvja dalību pasūtītāja vai tā pārstāvju organizētajās būvsapulcēs. 

Plānotais darbu izpildes termiņš - 8 (astoņi) kalendārie mēneši, t.sk. būvdarbi jāpabeidz līdz 

30.08.2019., izpilddokumentācija par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā jāiesniedz 

pasūtītājam līdz 30.09.2019. Būvobjekta ekspluatācijā nodošanas termiņš 30.11.2019. 

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 
Pretendenta parakstīts piedāvājums atbilstoši pielikumā pievienotajai veidnei.  

 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: 

1. Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

2. Iepirkuma rezultātā pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēgs līgumu ar pretendentu, ja 

tā piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām. 

3. Līguma izpildes termiņš – līdz saistību pilnīgai izpildei. 

4. Apmaksas noteikumi – uzņēmējs saņem pilnu samaksu tikai par pilnībā sniegtu 

pakalpojumu. Par pilnībā sniegtu pakalpojumu tiek uzskatīta autoruzraudzība līdz 

Ventspils pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pieņem būvprojekta realizācijas rezultātā 

veiktos darbus. 

Samaksa tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas, pamatojoties uz uzņēmēja 

rēķinu un līguma slēdzēju pušu parakstītu pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu.  

Pasūtītājs veic līguma summas samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pakalpojuma 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.  

Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt avansa maksājumu līdz 30 (trīsdesmit) % no līguma 

summas, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, 10 (desmit) dienu laikā no pakalpojuma līguma 

noslēgšanas un rēķina iesniegšanas pasūtītājam. 

 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža. 

Pielikums - Piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

mailto:anna.lama@ventspils.lv


Pielikums 

 

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums 

  

2019. gada ___.___________ 

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu 

iepirkumam „Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Ūdens 

ielā 6, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 

4.3.1.0/18/A/012) ietvaros” ar identifikācijas Nr. VS 19/15 KF un piedāvā veikt 

būvprojekta „Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī” realizācijas autoruzraudzību 

(turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši uzaicinājumā norādītajām prasībām. 

2. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas 

ietver visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, 

izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa iepirkumam iesniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. iepirkuma uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.4. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigu datuma. 

4. Mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei 

norādītajā laikā un apjomā. 

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un 

Pakalpojuma izpildei. 

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese). 

 

 

 

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas. 

 

 

Pretendenta nosaukums un 

reģistrācijas numurs  

 

Pretendenta bankas rekvizīti   

Pretendenta paraksttiesīgās vai 

pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

 

Paraksts:   

Datums, vieta   

Juridiskā un pasta adreses, 

tālruņu un faksa numuri, e pasta 

adreses 

  


