Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
Reģ.Nr.56803002941
Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717
tālr.65733353, mob.tālrn.28652031
e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv
Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647
AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV22

Paziņojums par iepirkuma procedūru
Kārsavā
Pasūtītājs:

22.02.2018.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
Reģ.Nr.56803002941,
juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava,
Kārsavas novads, LV-5717,
e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv
tālrunis: 26426036
Iepirkuma identifikācijas numurs: ID Nr.KN2018/3
Iepirkuma pamatojums:
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta Eiropas
Savienības
Kohēzijas
fonda
darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē” ietvaros un rīkota
saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja
“Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem”
(08.05.2017.redakcija)
un
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likumu.
Iepirkuma nosaukums:
“Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un
autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā””
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un
autoruzraudzības darbu veikšana Jaunas katlu
mājas celtniecībai Kārsavā.
Paredzēts uzbūvēt jaunu biomasas katlu māju ar
kopējo uzstādīto jaudu 2,5MW.
Būvdarbu veikšanas vieta: Telegrāfa iela 37,
Kārsava, Kārsavas novads.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV):
galvenais priekšmets (CPV kods): 45220000-5
(Inženiertehniskie un celtniecības darbi);

Iepirkuma procedūra:

Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
un vieta:
Informācija par iepirkuma
procedūras dokumentu
pieejamību:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
Valdes loceklis

papildu priekšmeti (CPV kodi): 71220000-6
(Arhitektūras
projektēšanas
pakalpojumi)
71000000-8
(Arhitektūras,
būvniecības,
inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
Sastāv no diviem posmiem:
1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi
Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu iepirkuma
procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai
dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu
iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām
prasībām;
2. posms
–
sarunas
ar
uzaicinātajiem
Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas) un
saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek
noteikts, summējot visus piedāvājuma izvēles
kritērijus kopā.
Līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst.14:00. sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību
“KĀRSAVAS
NAMSAIMNIEKS” kasē, Teātra ielā 3, Kārsavā,
Kārsavas novadā, LV-5717.
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku
pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem
Kārsavas novada pašvaldības tīmekļvietnē
http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/
no
iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.
Jautājumi par nolikumu un iepirkuma procedūru
iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa pastu uz
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS
NAMSAIMNIEKS”, Teātra iela 3, Kārsava,
Kārsavas novads, LV-5717, vai e-pastu:
k_namsaimnieks@inbox.lv.
Ar iepirkuma procedūras dokumentiem uz vietas
var iepazīties Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas
novadā, darba dienās no 8.00 līdz 16.30,
apmeklējumu iepriekš saskaņojot ar valdes locekli
par tālruni 26426036.

E.Lipskis

