Iepirku s „Būvuzraudzī as pakalpoju i o jektā „Rekašova, Kr.Baro a u Tirgus ielas reko struk ija,
Ludzā, Ludzas ovadā”
ID Nr. LNP 2014/13/ERAF
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM
At ildes uz

.

. Prete de ts var ies iegt savu piedāvāju u visā
piedāvāju a oriģi ālu u divas kopijas.

.

. jautāju ie
vai vairākā

daļā

vie ā sēju ā, ies iedzot vie u

2. Būvdar i Rekašova, Kr. Baro a u Tirgus ielā jāuzsāk e vēlāk kā
.gada . aijā. Būvdar u vei ēja
jāpa eidz dar s ūves vietā 7 ē ešu laikā o darba uzsākša as. Būv ie ī as līgu ā oteiktie darbi
uzskatā i par pil ī ā pa eigtie ar die u, kad objekts ir pieņe ts ekspluatā ijā. Būv ie ī as līgu u
pagari āša a av paredzēta.
. Piegādātāji var iz a tot arī elektro iskos saziņas līdzekļus.
4. Instruk ijas . pieliku ā ievietotajā dar a uzdevu ā ir rakstīts, ka at ildīgā ūvuzrauga klāt ūt e
jā odroši a, kad o jektā otiek ūvdar i. Prete de ts ir tiesīgs pieteikt vie u ko a du uz visā
iepirku a daļā , ja viņš var izpildīt šo prasī u u odroši āt kvalitatīvu ūvuzraudzī as pakalpoju u
s iegša u visos o jektos, gadīju ā, ja ar viņu tiks oslēgts līgu s visās iepirku a daļās.
5. Visu 3 objektu būvdar u apraksti ir pieeja i Ludzas ovada pašvaldī as ājas lapā. Prete de ta rī ī ā
jā ūt teh iskaja aprīkoju a , lai veiktu ūvdar u apjo os i ēto dar u kvalitatīvu uzraudzī u.
Pasūtītāja pie āku os eietilpst iekārtu pre izēša a.
. Prete de tu pieredze tiks vērtēta saskaņā ar I struk iju.
. Skat. at ildi uz . jautāju u.
. Prete de tu fi a šu piedāvāju a jā ūt ofor ēta saskaņā ar I struk ijas . pieliku u, u tas tiks
vērtēts saskaņā ar I struk iju. Detalizētie aprēķi i netiek prasīti.
9. Saskaņā ar I struk ijas prasī ā prete de ts ies iedz ūvuzraugu parakstītos aplie i āju us par to, ka
visi iepirku a ietvaros līgu a izpildei pieteiktie ūvuzraugi piekrīt veikt ūvuzraudzī as dar us šā
iepirkuma ietvaros, t.i. piekrīt arī dar a uzdevu a prasī ā .
10. Būvdar u vei ējs dar a die u laikā pē kale dārā ē eša eigā jāiesniedz ik ē eša ziņoju s, uz
kura pa ata ūvuzraugs sastādīs savu ziņoju u un iesniegs 3 darba dienu laikā. Mi i ālās prasī as
saturam: ūvuzraudzī as perso āla grafiks; atskaite par ūvdar u vei ēja iepriekšējā periodā u kopā
veiktajie
ūvdar ie ; pārskats par veiktajā kvalitātes pār audē ; pre izēts ūvdar u izpildes
kale dārais u audas plūs as grafiks; pre izēts uzraudzī as izpildes u audas plūs as grafiks; pro lē u,
risku un uzraudzī as ieguldīju a to risi āša ā u ovērša ā apraksts; būvdar u fotofiksā ija.
Rakstisks ik edēļas ziņoju s av epie ieša s; ūvuzraugs ziņos par savu dar u ūvsapul ēs.
Būvuzraudzī as dar a orga izā ijas apraksta jā ūt iekļauta prete de ta piedāvāju ā.
. Par eatkarīgu la oratoriju ir uzskatīta la oratorija, kas s iegs o jektīvu vērtēju u ies iegtajie
paraugiem un kura nav fi a siāli/orga izatoriski utt saistīta ar ūvuzņē ēju (kā arī ar tā apakšuzņē ējie ),
kas vei ūvdar us ko krētajā o jektā.

Lai odroši ātu kvalitatīvu ielas segas iz ūvi, pasūtītājs ir tiesīgs pats oteikt paraugu skaitu.
Rekašova ielai: paraugi katrai šķe as frak ijai; paraugi katra asfalta tipa , ur u i.
Kr. Barona ielai: paraugi katrai šķe as frak ijai; paraugi katra asfalta tipa , ur u i.
Tirgus ielai: paraugi katrai šķe as frak ijai; paraugi katra asfalta tipa , ur u i.
. Būvuzraudzī as iroja odroši āša a ikdienas ūvuzraugu darbam av paredzēta.
. Saskaņā ar Latvijas Repu likas Pu lisko iepirku u liku u iepirku u pro edūras ietvaros, kas tiek veikta
8.2 panta ietvaros, pasūtītājs ir tiesīgs epievienot līgu a projektu. Visas prasī as, kas ietek ē teh iskā u
fi a šu piedāvāju a sastādīša u, ir orādītas i struk ijā u tās pieliku os.

