TIRGUS IZPĒTE 

2018. gada 1. februārī

„Laipas demontāža dabas parkā “Laukezers” projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/021 Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā „Laukezers””

Krustpils novada pašvaldība veic tirgus izpēti, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci starp pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.
	
Pasūtītājs: 
Pasūtītāja nosaukums
Krustpils novada pašvaldība
Juridiskā adrese
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV - 5202
Reģistrācijas numurs
90009118116
Bankas nosaukums
Valsts kase
Bankas kods
TRELLV22
Bankas konts
LV76TREL980258403800B
Fakss
65237611
Tālrunis
65237622
Interneta mājas lapa
www.krustpils.lv" www.krustpils.lv
Kontaktpersonas 
Projektu koordinatore Tamāra Latiševa, mob.t.27804081, e-pasts: tamara.latiseva@krustpils.lv" tamara.latiseva@krustpils.lv

Iepirkuma priekšmets
Laipas demontāža un demontāžas procesā radušos būvgružu utilizācija (turpmāk tekstā – pakalpojums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
 Pretendents savā piedāvājumā norāda pakalpojumu cenu. 
Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu apjomu.
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:
3.1. Piedāvājumu  jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5. februārim plkst. 17.00. Piedāvājumu iesniedz personīgi Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā, elektroniski uz epastu: tamara.latiseva@krustpils.lv vai pa pastu.
4. Līguma nosacījumi: 
4.1. Līguma izpildes vieta – Dabas parks “Laukezers”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222 ar kad. Nr. 56700070009; 56700070166
4.2. Demontāžas darbi jāuzsāk nekavējoties pēc līguma noslēgšanas.
4.3. Līguma izpildes laiks – ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. februārim.
5. Iesniedzamie dokumenti: 
5.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2. pielikumam.
5.2. Pretendenta komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
5.3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3. pielikumam. 
6. Lēmumu pieņemšana:
6.1. Līgums par pakalpojuma izpildi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš būs piedāvājis pakalpojumu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstam un būs ar zemāko cenu.
6.2. Pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītāja mājas lapā www.krustpils.lv" www.krustpils.lv (sadaļā:  / pašvaldība /tirgus izpētes  tiks publicēta informācija par uzvarētāju.





































1.pielikums


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Laipas demontāža:

	 Laipas materiāls  - koks.


	 Laipas platums – 1,50 m.


	Laipas garums – 33,15 m.


	Laipas balsti nostiprināti ezera gultnē.


	 Laipas demontāža veicama pilnībā virs ūdens un zem ūdens.





























       2.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ 
„Laipas demontāža dabas parkā “Laukezers” projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/021 Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā „Laukezers””


Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

Vispārējā interneta adrese:


Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta numurs:


Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:


Ar šo mēs apliecinām savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinām, ka esam iepazinušies ar tās noteikumiem un tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 20__.gada ___.___________ ieskaitot, un tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa beigām.

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Vārds, uzvārds:

Amata nosaukums:

Paraksts:

Datums:

z.v



3.pielikums


Pretendenta nosaukums: __________________________

Adrese: _______________________________________


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Laipas demontāža dabas parkā “Laukezers” projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/021 Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā „Laukezers””


2018.____._____________


Iepazinušies ar tirgus izpētes „Laipas demontāža dabas parkā “Laukezers” projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/021 Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā „Laukezers””
noteikumiem, piedāvājam sniegt pakalpojumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai par šādu līgumcenu:

EUR _____________ (summa vārdiem), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
pievienotās vērtības nodoklis (___%): EUR ________________ (summa vārdiem),
kopējās izmaksas ir: EUR ________________ (summa vārdiem).
Npk
Nosaukums
Mērvienība
Daudzums
Cena EUR bez PVN
Kopējā cena EUR bez PVN
1.





2.





3.





Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR:

PVN, EUR:

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:


Vārds, uzvārds:

Amata nosaukums:

Paraksts:

Datums:

z.v



