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Svarīgākais

Publiskie iepirkumi

Viktors Puriņš
LBA prez.idents
06.12.2010.

1. Konkursa

specifikācijas;

3. Iepirkumu

komisija.
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Ieteikumi un metodiskie norādījumi būvdarbu
konkursa dokumentu izstrādāšanai

'Iepirkuma

nolikums;

2. Tehniskās

konkursa

standarta

Iepirkuma konkursa (paredzamais)
standarta nolikums

Konkursa informācijas tabula;
Norādijumi ieinteresētajiem
piegādātājiem;
Ill.nodala Pretendentu
atlases un piedāvājuma izvēles kritēriji;
IV.nodala Pretendentam
aizpildāmās veidlapas;
I.nodala

nolikums;

Il.nodala

'Publisku
. pasūtnājs &

iepirkumu

Iigumi:

ģenerāluzl)ēmējs

- ģenerāluzl)ēmējs

& darbauzņēmēji
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1. nodala Konkursa informācijas tabula

Aizpilda PasülītāJs pirms konkursa
Vispārigā

informācija;

Konkursa

dokumentācija;

Piedāvājuma

sagatavošana;

Piedāvājuma

iesniegšana

Bez botiskam

dokumentu

izsniegšanas

II. nodala Norādījumi ieinteresētajiem
pretendentiem

1.vispārigā informācija;
2. Konkursa dokumenti;
3. Piedāvājuma sagatavošana;
4. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana;
5. Piedāvājumu salidzināšana
un vērtēšana;
6. Līguma piešķiršana.

un atvēršana.
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III. nodala Pretendentu atlases un
piedāvājuma izvēles kritēriji

IV. nodala Pretendentam aizpildāmās
veidlapas
Tehniskie kritšriji:

Piedāvājuma
Tehniskie

izvēles krilēriji:
kritēriji;

Finanšu krilēriji.
Pirms piedavatas finanšu kriteriju aploksnes atveršanas
pārbauda pretendentu
(ieskaitot darbuzņemeju)
videja
darba algu atbilstību .Publiska iepirkuma likuma" 39.
pantam.
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Pieteikuma všstule;
Tehniskais piedāvājums;
Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu;
Būvdarbu izpildes termiņš - dienas; (Uzvarētais
vienlaicīgi ar līguma
tekstu iesniedz detalizētu "Darba veikšanas projektu";
Būvdarbu veikšanai nepieciešamas
tehnikas un tehnoloģisko
iekār1u
saraksts;
Piedāvātais personāla saraksts;
Informācija par pretendenta un darbuzņšmšju
fiziskajiem darbu apjomiem;
Pretendenta pieredze Iīdzīgu darbu veikšana
(atbilstoši CC klasifikātoram);

IV. nodala Pretendentam
aizpildāmās veidlapas

Tehniskās specifikācijas
Pašlaik:

Finanšu

kriteriji:

Finanšu piedāvājuma forma;
Kopsavilkuma
aprēķini pa darbu vai konstruktīvo
Lokālās tāmes;
Būvniecibas koptāme:
Naudas plūsmas grafiks.

Tehniskajos
Tehniskajos
elementu

veidiem;
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projektos
projektos

nav tehnisko
ir nepiinīgas,

specifikāciju;
loti nekonkrētas

specifikācijas

Nepieciešams:
levšrot Vispšrīgo būvnoteikumu
sadalas 4.6 punkta 89.3.10.
prasības tehniskajā projekta sastāvā ietveramas
precizas
specifikācijas
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Iepirkumu komisija
Pašlaik:
Iepirkumu komisijas, taupotlīdzeklus
vai kadu citu iemeslu dšl
bieži vien sagatavo nekvalitatiVus
konkursa nolikumus. kuros netiek
ietverti pārdomāti kritēriji, nav objektīva konkursantu izvērtššana,
nav radīla tam sistēma.

Nepieciešams:
Izveidojot iepirkuma komisiju, j.aievero, lai visiem tas locekjiem
būtu pietiekamas
zināšanas
iepirkuma joma, bet vismaz vienam
loceklim - būvinženierim.
Lai to panāktu, iepirkumu komisijai, pildot savus pienākumus
japieaicina apmaksatus
profesionālus
ekspertus.
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Pateicos par
uzmanību!

Viktors Puriņš
LBA prezidents
06.12.2010 .
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