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Pamatlīdzekļu iepirkums

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina Monster vai ekvivalents:

Kravnesība: 160-180 kg; Piedāvājums ir spēkā līdz 30.06.2022.
Garums: 360-370 cm; Piegādes vieta: Ogre, Brīvības iela 48
Platums: 81-87 cm; Piedāvājuma cena norādāma ar PVN.
Skaits 10gb.

SIA A, reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, 
Brīvības iela 1, Valmiera

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina 
Atlas

Kravnesība:180 kg
Garums: 366 cm
Platums: 86 cm
Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2022
Piegādes vieta: Ogre, Brīvības iela 
48
Cena ar PVN EUR 405,00
Kopējā cena ar PVN EUR 4050,00

SIA B, reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, Rīgas 
iela 4, Ogre

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina 
Monster

Kravnesība:175 kg
Garums: 365 cm
Platums: 87 cm
Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2022
Piegādes vieta: Ogre, Brīvības iela 
48
Cena ar PVN EUR 412,00
Kopējā cena ar PVN EUR 4120,00

SIA C, reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, Klusā 
iela 14, Saldus

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina

Cena ar PVN EUR 410,00
Kopējā cena ar PVN EUR 4100,00



Būvniecības dokumentu saskaņošanas process
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Ideja 
Būvvalde

Akceptēta 

būvniecības iecere

Cenu 

aptaujas/iepirkuma 

veikšana

Līguma slēgšana ar 

būvnieku un 

iesniegšana būvvaldē

Akceptēta būvdarbu 

uzsākšana

Būvdarbu nodošana 

būvvaldē

Būvdarbi
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 plānotā būvniecība nav pieļaujama pēc teritoriālā plānojuma;

 Ēkas būvniecība netiek pabeigta 1 projekta iesnieguma ietvaros;

 Uzbūvētā ēka nav funkcionējoša;

 Būvprojekta pasūtītājs nav atbalsta pretendents;

 Būvprojektam nav pievienoti darbu apjomi 2. un 3.būvju grupas būvēm;

 Būvatļaujā nav veikta atzīme, ka būvniecība/labiekārtošana tiek veikta

izmantojot fondu līdzekļus;

 Darbu apjomi, kas pievienoti iepirkuma/cenu aptaujas tehniskajai specifikācijai

atšķiras no būvprojektā plānotajiem apjomiem;

 Ja plānoto būvdarbu/labiekārtošanas darbu cena ir virs EUR 70 000.00,

jānodrošina vismaz 3 derīgi piedāvājumi, darbu veicējam ir jābūt ar vismaz 1

gada darba pieredzi;

 Cenu aptauja/iepirkums tiek veikts pirms darbu saskaņošanas būvvaldē;

 Iepirkumā/cenu aptaujā piedalās darbu veicēji, kas nav reģistrēti Būvkomersantu

reģistrā;

 Darbu veicējiem nav atbilstoša sertifikāta plānoto darbu veikšanai;

 Piedāvājumos tiek atspoguļoti komplekti, tie netiek atšifrēti, - nav iespējams

pārliecināties par cenas pamatotību, kā arī plānoto materiālu apjomu.

Būvniecības un iepirkuma dokumentos pieļautās kļūdas
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Izmaiņas būvniecību regulējošos normatīvajos aktos

 Būvniecības procesu var ierosināt ar paskaidrojuma rakstu vai būvniecības

iesniegumu, atsakoties no apliecinājuma kartes un samazinot būvniecības

ieceres ierosināšanas iesniegumus. (Noteikumi Nr.529 «Ēku būvnoteikumi» );

 Paskaidrojuma raksts vai būvniecības iesniegums vai cita būvniecības ieceres

dokumentācija nav nepieciešama atsevišķu labiekārtojuma elementu (soliņi,

vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku) bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums,

atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, dārza kamīni, laipas, brīvi stāvošas

atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi, žoga un 1,grupas sporta laukuma

būvdarbiem (Noteikumi Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi»).
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Projektā plānoto rādītāju izvēle un sasniegšana

Juridiska/fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību:

 Rada vismaz vienu jaunu darba vietu (projekta īstenošanas nozarē) un saglabā

esošās darba vietas;

 Salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par

10% palielina neto apgrozījumu;

 Palielina neto apgrozījumu vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu

summas nozarē, kurā īsteno projektu.

Juridiska persona, kura uzsāk saimniecisko darbību vai fiziska persona, kura

uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību:

 Rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

 Nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30% apmērā no

projekta attiecināmo izmaksu summas.

VRG sasniedzamie rādītāji



Paldies par uzmanību!


