Sakarā „Latvijas Mobilais Telefons” SIA, turpmāk – LMT, definēto tehnoloģisko
nepieciešamību veikt asfaltbetona seguma ieklāšanas darbus, turpmāk- Darbi, LMT
administratīvās ēkas cokolstāvā esošās pazemes autostāvvietas teritorijā, turpmāk- Objekts,
LMT izsludina Piegādātāja izvēles procedūru un aicina Jūs sagatavot un iesniegt Sadarbības
piedāvājumu Darbu izpildei Objektā.
Vispārējs Objekta apraksts:
Asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi jāveic 560 kv.m. platībā LMT administratīvās ēkas
Ropažu ielā 6, Rīgā -1 jeb cokolstāvā esošās pazemes autostāvvietas teritorijā. Kopējā
autostāvvietas platība 1490,5 kv.m, kurā ar zināmu periodiskumu izvietotas balsta kolonnas,
telpas augstums ir ne vairāk kā 1,90 metri.
Objekta apskate dabā iespējama darba laikā līdz 26.05.2016., ierašanās laiku iepriekš
saskaņojot telefoniski ar Celtniecības daļas Konstrukciju tehniķi Visvaldi Krišjāni, e-pasts:
Visvaldis.Krisjanis@lmt.lv.
Paredzamo Darbu pamatveidi:
Esošā asfaltbetona seguma noņemšana-frēzēšana 3-5 cm biezumā 560.kv,m.
platībā;
Pamatgrīdas jeb melnās grīdas gruntēšana ar bituma materiāliem 560.kv,m. platībā;
Asfaltbetona seguma ieklāšana/ierīkošana 3-5 cm biezumā 560.kv,m. platībā pēc
gruntēšanas darbu kvalitatīvas izpildes un pabeigšanas 560.kv.m. platībā.
Citas prasības un paredzamie darbi:
Izmantojamā karstā asfaltbetona seguma tips/marka: AC8 (saskaņā ar Ceļu
specifikācijām 2010);
Speciālās tehnikas un instrumentu izmantošana, ievērojot telpas specifiku, augstumu
un konfigurācijas īpatnības;
Obligāta darbu procesā un rezultātā radīto būvniecības un citu atkritumu tūlītēja
savākšana un utilizācija atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ārpus Objekta
teritorijas;
Darbu izpilde veicama piektdienu vakaros, sestdienās un svētdienās, bet ne vairāk kā
6 dienas kopā trīs kalendāra nedēļu laikā;
Darbu izpildē izmantojami tikai kvalitatīvi materiāli, kuru kvalitātes atbilstība ir
novērtēta Eiropas Savienībā noteiktajā kārtībā.
Darbu izpildes termiņš: līdz 2016.gada 31.augustam, iepriekš saskaņojot darbu secību un
grafiku.
Paredzamais apmaksas veids: pilnīga pēcapmaksa pēc Darbu izpildes un to nodošanas
LMT.
Sadarbības piedāvājuma forma un saturs:
Pretendentam, ja viņš vēlas piedalīties piegādātāja izvēles procedūrā, jāsagatavo un
jāiesniedz Sadarbības piedāvājums brīvā formā, noformējot to kā tāmes projektu, kurā
atsevišķi ir norādītas izmaksas šādām pozīcijām:
1.
Darbu izpildei nepieciešamo būvmateriālu un citu materiālu daudzums un izmaksas;
2.
Darbu procesā izmantojamo mehānismu, tehnisko līdzekļu un transporta līdzekļu
saraksts un darbu veids, kādu ar konkrēto līdzekli paredzēts veikt, atsevišķi izdalot katra
tehniskā līdzekļa izmantošanas izmaksas un atsevišķi norādot to transportēšanas izmaksas;
3.
Darbaspēka izmaksas sakarā ar Darbu izpildi, ieverot, bet īpaši neizdalot valsts
obligātos maksājumus par darbaspēka izmantošanu.
Papildus Pretendentam jāiesniedz informācija par piedāvāto garantijas laiku Darbiem.
Sadarbības piedāvājumam jābūt sagatavotam tā, lai kopējā iesniegtajā cenu piedāvājumā
ietvertā izmaksu summa būtu pilnīga un galīga atlīdzība par šeit aprakstītā pakalpojuma
izpildi, ja šāda pakalpojuma sniegšana tiktu pasūtīta Pretendentam, ietverot pilnīgi visus
Pretendenta tiešos un netiešos izdevumus un plānotos Pretendenta ienākumus par visiem
kvalitatīvi un noteiktajos termiņos izpildītajiem Pasūtījumā ietilpstošajiem darbiem un
pasākumiem.
LMT kontaktpersonas: par pretendentu izvēles procedūru veikšanu: Iepirkumu daļas
Iepirkumu speciāliste Alma Ozoliņa, e-pasts: Alma.Ozolina@lmt.lv, par tehnoloģiskiem

jautājumiem: Celtniecības
Visvaldis.Krisjanis@lmt.lv.
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Sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Sadarbības piedāvājums jāiesniedz līdz
30.05.2016. ieskaitot), nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi Alma.Ozolina@lmt.lv.
Būtiska informācija pretendentiem
Iesniedzot Sadarbības piedāvājumu Pretendents apliecina, ka tas
ir iepazinies un apņemas pildīt/ievērot LMT izsludinātās piegādātāja izvēles
procedūras noteikumus, kas viņam nosūtīti elektroniskā veidā, nosūtot uzaicinājumu
piedalīties šajā Piegādātāja izvēles procedūrā;
apņemas saskaņot savas darbības ar principiem, kas līdzīgi tiem, kas ietverti LMT
grupas ētikas un uzvedības kodeksā, kā arī LMT grupas piegādātāju uzvedības kodeksā
(www.lmt.lv / Par LMT / Sadarbības partneriem);
Sadarbības piedāvājums ietver visas LMT noteiktās prasības;
gadījumā, ja Sadarbības piedāvājums tiks pieņemts, apņemas nodrošināt Darbu
izpildei Objektā par Sadarbības piedāvājumā norādīto cenu;
visas Pretendenta piedāvājumā ietvertās /sniegtās ziņas ir patiesas.
Organizējot Piegādātāja izvēles procedūru, LMT nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties
diskusijās vai sarakstē ar Pretendentiem par Piegādātāja izvēli un vai Sadarbības
piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. LMT Piegādātāja izvēles procedūras laikā pieņemtie
lēmumi ir konfidenciāli un LMT nav nekādu citu pienākumu pret Pretendentu, kā vienīgi un
tikai paziņot konkrētā piedāvājuma izskatīšanas rezultātu, ciktāl tas attiecas uz konkrēto
Pretendentu.
LMT patur tiesības prasīt no katra Pretendenta individuāli paskaidrojumus par iesniegto
Sadarbības piedāvājumu, t.sk., rīkot sarunas par piedāvājuma saturu un nosacījumiem, t.sk.
finanšu piedāvājumu.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Sadarbības piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. LMT nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no
piegādātāja izvēles procedūras rezultātiem.
Gadījumā, ja netiek ievēroti šajā uzaicinājumā minētie noteikumi, Pretendenta iesniegtais
Sadarbības piedāvājums var tikt izslēgts no izvērtēšanas pēc būtības.
LMT administratīvās ēkas cokolstāva plāns tiek izsniegts pēc atbilstoša Pretendenta
pieprasījuma, kas nosūtīts uz e-pasta adresi Alma.Ozolina@lmt.lv.

