Valsts tiesu kspertīžu birojs
Reģ. Nr. 90000355941
2014.gada 2.oktobra
Paziņojums par līgumu iepirkumam

„Logu un durvju mazgašana”
Iepirkuma identifikācijas numurs VTEB/2014/10
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
Līgumsumma – EUR 1000 bez PVN
1. Iepirkuma priekšmets: Logu un durvju mazgāšana
2. Darbu izpildes vieta:
Logu un durvju mazgāsana Valsts tiesu ekspertīžu birojam Rīgā,
Upes ielā 1a.
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš:
3.1 Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu, iesniegt personīgi
aizzīmogotā aploksnē ar norādi – Iepirkumam ID
Nr.VTEB/2014/10 „Logu un durvju mazgāšana,” kancelejā
Upes ielā 1a, Rīga, LV-1013 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu:
marita.sutra@vteb.gov.lv
3.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 10.oktobrim
plkst.17:00 Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam
to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
4. Darba apraksts: Ēkai ir 3 stāvi;
4.1. Logu (ieskaitot logu rāmjus, palodzes un balkonu durvis)
platība no iekšpuses un ārpuses - 660 m2, logu skaits - 132 gab.
Piegādātājam jānodrošina pacēlājs logu mazgāšanai no
ārpuses.
4.2. Durvju (durvju stikls un rāmis, ieskaitot ārdurvis) kopējā
platība - aptuveni 220 kvadrātmetri, skaits - 64 durvis.
5. Prasības pretendentiem:
5.1. Par pretendentu var būt komersanti – juridiskas personas, kurām
Latvijas Republikas teritorijā ir tiesības veikt atbilsošo pakalpojumu.
5.2. Pretendentiem jāiesniedz sekojošus dokumentus un informāciju:

5.2.1. piedāvājums – atbilstoši darba aprakstam un finanšu
piedāvājums;
5.2.2. reģistrācijas apliecības kopija;
5.2.3. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas
reģistrācijas apliecības kopija;
6. Piedāvājuma derīguma termiņš un citi nosacījumi
6.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājumu
atvēršanas laika;
6.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar
savu piedāvājumu grozīt.
7. Informācijas sniegšana
7.1. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
adresējami zemāk minētajai kontaktpersonai;
7.2. Pretendentiem ir iespējams veikt darbu izpildes apskati uz
vietas objektā Upes ielā 1a, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālr. 67517759.
8. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
8.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti un
tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
8.2. Iepirkuma komisija:
8.2.1.pārbaudīs pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību
norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie
piedāvājumi un tiem pievienotie dokumenti, kuri atbilst
norādītajām prasībām. Neatbilstošie netiks vērtēti;
8.2.2. no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma prasībām,
izvēlēsies pretendentu, kura piedāvājums ir ar viszemāko
cenu ieniegtajā Finanšu piedāvājumā.
9. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez
līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie
piedāvājumi neatbilst iepirkumā noteiktajām prasībām, kā arī citos
objektīvi pamatotos gadījumos.
Kontaktpersona Marita Sutra
Administratīvā un finanšu departamenta
direktora vietniece

Tālr.: 67517759
Fakss: 67517749
E-pasts: marita.sutra@vteb.gov.lv

