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KVALIFIKĀCIJA

1. Finanšu apgrozījums.
Pretendenta trīs iepriekšējo (2011 - 2013) darbības gadu laikā vidējam gada finanšu
apgrozījumam būvdarbos bez PVN jābūt ne mazākam par pretendenta piedāvāto
līgumcenu bez PVN.
Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbos bez PVN
par nostrādāto laika periodu ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.
Gads

Objekta nosaukums,
adrese

Pasūtītāja nosaukums

Līguma cena
bez PVN (tūkst. EUR)

2011
2012
2013
Kopā
Vidēji (kopā/3)
2. Pretendenta pieredze.
Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (no 2009.gada līdz šī iepirkuma procedūras
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei būvdarbos, kas atbilst prasībai pabeigti vismaz divi būvdarbu līgumi ar līdzvērtīgu darbu un apjomu, un katra līguma
vērtība bez PVN ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN).
Lai apliecinātu pieredzi un noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par
objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (divu)
līgumu, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs,
būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti
atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.
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Objekta nosaukums,
adrese,
līguma darbības laiks
(no – līdz)

Līguma cena
EUR (bez PVN)

Līguma ietvaros
veikto būvdarbu
apraksts
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tālrunis

1.
2.

1

3. Personāla pieredze.
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās,
aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo būvprakses sertifikātu un kompetenci
apliecinošo dokumentu kopijas, un attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu par
gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu
vadītājam:
3.1.1. Sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā;
3.1.2. Iepriekšējo piecu gadu laikā (no 2009.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze vismaz
divos pabeigtos objektos, kuros veikti publisku ēku izbūves vai rekonstrukcijas
darbi un vismaz vienā no objektiem ir veikti jumta rekonstrukcijas vai
renovācijas darbi, un katra objekta būvdarbu vērtība bez PVN ir ne mazāka par
pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.
3.1.

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju:
Vārds, uzvārds

Specialitāte

Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums,
izdošanas dat., Nr.

Lai apliecinātu pieredzi un noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par
objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums,
adrese

Līguma cena
EUR (bez PVN)

Būvdarbu
veikšanas gads
objektā, veiktie
būvdarbi

Pasūtītājs,
kontaktpersona,
tālrunis

1.
2.
3.1.3. Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību
piedalīties būvdarbu veikšanā.
Ar šo es, _______, apņemos strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums,
ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā,
gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav
iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba
devēju un pasūtītāju.
Vārds, uzvārds:
Paraksts:
2

Datums:
Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības
speciālistam-koordinatoram, kura kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības,
veicot būvdarbus” 8.1 punktā noteiktajām prasībām.

3.2.

3.2.1. Iesniedzamā informācija par darba aizsardzības speciālistu-koordinatoru:
Vārds, uzvārds

Specialitāte

Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums,
izdošanas dat., Nr.

3.2.2. Darba aizsardzības speciālista-koordinatora apliecinājums par gatavību
piedalīties būvdarbu veikšanā.
Ar šo es, __________, apņemos strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums,
ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā,
gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav
iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba
devēju un pasūtītāju.
Vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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