APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
2015. gada 30. septembrī
protokols Nr. 1-7.11/27.

Iepirkuma

„Kokmateriālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10
Nolikums
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā
1.

Pasūtītājs
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Turaidas
muzejrezervāts)
reģistrācijas Nr.90000012776;
juridiskā adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
mājaslapa: www.turaida-muzejs.lv

2.

Kontaktpersonas
Par iepirkuma priekšmetu – Ivo Spila, tālrunis 29252427, e-pasts: ivo.spila@turaida-muzejs.lv
Par iepirkuma norisi – Inta Mikanovska-Mikalovska, tālrunis 67971402, e-pasts –
inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv.

3.
Iepirkuma priekšmets
3.1. Kokmateriālu iegāde Turaidas muzejrezervāta vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(2.pielikums).
3.2. Paredzamais līguma termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
3.3. CPV kods 03419000-0
3.4. Iepirkums nav sadalīts daļās.
3.5. Tehniskajā specifikācijā norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem iepirkuma apjomiem
līguma darbības termiņā. Pasūtītājs, atbilstoši budžeta iespējām, ir tiesīgs iepirkt tādus
kokmateriālus, un to apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.
4.

Iepirkuma identifikācijas Nr.TMR2015/10

5.
5.1.

Informācijas apmaiņas kārtība
Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā http://www.turaidamuzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts/ Iepirkumi”.
Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un interesentiem notiek rakstveidā: pa e-pastu vai pa pastu,
kas minēti nolikuma 1. un 2. punktā.
Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta
pieprasījuma pamata, kas iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, un ievietoti pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.turaidamuzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts”/ „Iepirkumi”.

5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Piedāvājums iesniedzams:
Iesniegšanas laiks – līdz 2015. gada 12. oktobrim plkst. 11:00.
Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai, nosūtot pa pastu.
Iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, adrese Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā
noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ
iesniedzējam.
Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums
un netiek atdots atpakaļ pretendentam.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
Piedāvājumi tiks atvērti Turaidas muzejrezervāta administrācijas telpās 2015. gada 12. oktobrim
plkst.12.00.

5. Piedāvājuma noformēšana
5.1. Piedāvājumu iesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:
5.1.1. pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
5.1.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
5.1.3. atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „ Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde” Identifikācijas
Nr. TMR2015/10. Neatvērt līdz 2015. gada 12. oktobrim, plkst.12.00”.
5.2. Piedāvājums sastāv no:
5.2.1. pieteikuma dalībai iepirkumā;
5.2.2. pretendenta atlases dokumentiem;
5.2.3. tehniskā un finanšu piedāvājuma.
5.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājumu sagatavo
latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno
pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.4. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, ar norādītu lappušu skaitu.
Gadījumā, ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
5.5. Piedāvājumā ietilpstošos dokumentus paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības vai tās pilnvarotā
persona, kuras paraksta tiesības apliecina pilnvara.
6. Prasības pretendentiem
6.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs.
6.2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.
punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības
iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
6.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta
tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
6.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.
6.2.3. Ja 6.2.1. un 6.2.2. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendenta norādītajiem
apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedriem,
ja pretendents ir personālsabiedrība.
6.3. Pretendentam jābūt profesionālajai pieredzei kokmateriālu piegādē vismaz 3 (trīs) gadu periodā
(2013. gadā, 2014. gadā un 2015. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai).
6.4. Pretendenta piedāvātie kokmateriāli atbilst Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības
normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš
7.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
8. Iesniedzamie dokumenti
8.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā:

8.1.1. pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā sagatavo, aizpildot iepirkuma nolikuma 1. pielikuma
veidlapu.
8.2. Izziņa no VID EDS:
8.2.1. Pretendents, lai apliecinātu, ka uz to un tā piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem
neattiecas 6.2. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, iesniedz Izziņu ar QR kodu
no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par nodokļu parāda, kas
pārsniedz 150 euro, neesamību dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā.
8.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:
8.3.1. par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja
normatīvie akti to paredz), Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai
attiecīgajā reģistra iestādē. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās
valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās
valsts normatīvo aktu prasībām;
8.3.2. rakstisks apliecinājums par pretendenta profesionālo pieredzi kokmateriālu piegādē vismaz 3
(trīs) gadu periodā (2013. gadā, 2014. gadā un 2015. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai), ko
apliecina Pretendenta veikto lielāko piegāžu saraksts, uzsverot pieredzi līdzīga apjoma piegāžu
veikšanā, nosaucot piegādes apjomus, summas, laiku un saņēmējus (2. pielikuma veidlapa).
8.3.3. apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus) un šo uzņēmēju
apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei;
8.3.4. būvizstrādājuma (kokmateriālu) atbilstību apliecinošs (-i) dokuments (-i) vai tā kopija (-as).
8.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums
8.4.1. tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (3.
pielikums) izvirzītajām prasībām Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapu (4. pielikums).
8.4.2. piedāvātajai cenai jābūt izteiktai euro, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa
21% apmērā un summu ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
8.4.3. piedāvājuma cenā ir jāietver visas izmaksas, t.sk. p nodokļu maksājumi un visi iespējamie riski.
8.4.4. piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
8.4.5. piedāvājumam jāpievieno CD ar MS Office Excel formātā sagatavoto tehnisko un finanšu
piedāvājumu.
9. Piedāvājuma vērtēšana, izvēles kritēriji un līguma slēgšana
9.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtā sēdē saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām
prasībām un Publisko iepirkumu likumu.
9.2. Par Pretendenta izslēgšanu no dalības iepirkumā Iepirkuma komisija lemj, ja:
9.2.1. Pretendents nav iesniedzis kādu no nolikumā noteiktajiem dokumentiem/to saturs neatbilst
izvirzītajām prasībām, kā rezultātā Komisija nevar pārliecināties par Pretendenta atbilstību
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
9.2.2.· iestājies, kāds no PIL 8.2 panta piektās daļas nosacījumiem. Izslēgšanas noteikumi attiecas arī
uz Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz
personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība.
9.3. Iepirkuma komisija:
9.3.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 5., 6. un 8. punktā norādītajām prasībām. Par
atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.
9.3.2. Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām.
9.3.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas,
iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā
tās veiktos labojumus.
9.3.4. izvēlēsies piedāvājumu, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko
cenu.
9.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga:

pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai. Ja
Pretendents Komisijas norādītajā termiņā neiesniedz pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus,
Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā;
9.3.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
9.3.3. noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents piedāvājumā sniedzis nepatiesu
informāciju;
9.3.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
pasūtītāju vai arī noslēgtais iepirkuma līgums tiek pārtraukts iesniegto piedāvājumu spēkā
esamības laikā.
9.4. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija
pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.5. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto
piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.
9.6. Komisija savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem Publisko iepirkumu likumā noteiktā
kārtībā.
9.3.1.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja

Inta Mikanovska-Mikalovska

1.pielikums
Iepirkuma „Kokmateriālu iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

P I E T E I K UM S
Dalībai iepirkumā „Kokmateriālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

Pretendenta nosaukums:
Vienotais reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Bankas rekvizīti:
Bankas kods
Telefons:

Konta numurs
Fakss:

E-pasta adrese:

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

piesaku ____________(pretendenta nosaukums) dalībai iepirkumā „Kokmateriālu iegāde”,
identifikācijas numurs TMR 2015/10;
____________(pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskajai
specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un
saprotami.
apliecinu, ka uz __________________(pretendenta nosaukums) un tā piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti) nepastāv Publisko iepirkumu likuma 82. panta 5. daļā
minētie nosacījumi;
apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
apliecinu, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām, ja gadījumā, tiks atzīts par uzvarētāju – visu līguma darbības laiku;
apliecinu, ka piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas, nodokļu maksājumi un visi iespējamie
riski.

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.

Datums
________________________________________________________________________
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2.pielikums
Iepirkuma „Kokmateriālu iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

Apliecinājums par pretendenta profesionālo pieredzi kokmateriālu piegādē
Dalībai iepirkumā
„Kokmateriālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

Pretendents ______________________________________
Apliecinām, ka mums pēdējos 3 (trīs) gadu periodā (2013. gadā, 2014. gadā un 2015. gadā līdz piedāvājuma

iesniegšanai) ir pieredze kokmateriālu piegādē.
Gads

Pasūtītājs

Kokmateriālu apraksts

Līguma apjoms
EUR bez PVN

Kontaktpersona

Datums
____________________________________________________________________
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3.pielikums
Iepirkuma „Kokmateriālu iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dalībai iepirkumā
„Kokmateriālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10
1. Vispārīgie noteikumi minimālām prasībām.
1.1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvu kokmateriālu sortiments un piegāde, kas atbilst Latvijas
Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība
novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina pasūtītājam kredītlimits vismaz EUR 900 (deviņi
simti) apmērā mēnesī ar pēcapmaksu.
1.3. Kokmateriālu sortiments un apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās
nepieciešamības.
1.4. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina neatbilstošo vai bojāto kokmateriālu nomaiņa 5
(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs saskaņā ar aktu par konstatēto ir paziņojis par
bojātu/neatbilstošu kokmateriālu saņemšanu.
1.5. Piedāvājumā ir jāiekļauj kokmateriālu piegādes nosacījumi, kuros jāietver šāda informācija:
 minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN;
 pasūtījumu pieņemšanas kārtība;
 piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: Īpaši aizsargājamais kultūras
piemineklis-Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150
2. Sortiments
N.p.
k
1

Prece
Kokmateriāli1)

Mērvienība

Plānotais
apjoms

m³

3.2

m³

2.4

m³

5

m³

5

m³

3

m³

13.44

m³

2

m³

14

Egles apaļkoka kārtis mizotas L=5000

m³

5

Apaļkoka (skuju koks) mizoti stabi D=320
L=1700

gab

25

Nosaukums
Egles koka grīdas dēļi ar spundi (40 x 190)
80m2 (mitrums līdz 12%)
Egles koka grīdas dēļi bez spundes (40 x
190) 60m2 (mitrums līdz 12%)
Egles koka brusas (100 x 100) (mitrums
līdz 18%)
Egles koka brusas (75 x 150) (mitrums līdz
18%)
Egles koka dēļi ēvelēti (25 x 180) (mitrums
līdz 12%)
Egles koka grīdas dēļi ar spundi izgatavoti
pēc vēsturiskā parauga (48 x 220) 280m2
(mitrums līdz 12%) *
Egles koka dēļi neapzāģēti (50 x 200-350)
(mitrums līdz 12%)
Dažāda izmēra egles koka zāģmateriāli
neēvelēti (mitrums līdz 18%)

2

Kokmateriāli
sētas izbūvei2)

3

Kokmateriāli
dabas taku
izbūvei3)

Apaļkoks mizots imprignēts D=80 L=1250
- 3500

m

720

m

90

m

330

m

300

Zāģmateriāls imprignēts 50x50 L=3000

m

90

Zāģmateriāls imprignēts 50x100 L=2000

m

100

Zāģmateriāls imprignēts 70x100 L=1500

m

130

Zāģmateriāls imprignēts 70x150 L=5000

m

320

Zāģmateriāls imprignēts 75x150 L=3200

m

900

Zāģmateriāls imprignēts 75x200 L=1400

m

120

Zāģmateriāls imprignēts 100x150 L=3000

m

60

Apaļkoks mizots imprignēts D=100
L=1250
Apaļkoks mizots imprignēts D=150
L=1500-3500
Apaļkoks mizots imprignēts D=200
L=3500

Kvalitātes prasības:
1)

Šķirošana saskaņā ar LVS NE 1611-1:2000, 1.daļa

2)

Nav pieļaujama saplaisājuša apaļkoka piegāde; apaļkoka kokmateriāliem izmantot egles koku (1.
šķira, bez trupes pazīmēm); zāģmateriālu pieļaujamais zaru skaits atbilstoši "Skujukoka
zāģmateriālu pielietošanas vadlīnija" 2.3. nodaļai. Apaļkoks nedrīkst būt virpots, diametrs norādīts
tievgalī.

3)

Nav pieļaujama saplaisājuša apaļkoka piegāde; apaļkoka kokmateriāliem izmantot egles koku (1.
šķira, bez trupes pazīmēm); zāģmateriālu pieļaujamais zaru skaits atbilstoši "Skujukoka
zāģmateriālu pielietošanas vadlīnija" 2.3. nodaļai. Apaļkoks nedrīkst būt virpots, diametrs norādīts
tievgalī. Apstrāde pret bojāšanos – zāģmateriāliem 2. klases imprignēšana pēc EN 351; apaļkokam
3. klases imprignēšana pēc EN 351. Imprignēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% +/- 3%

*) vēsturiskā dēļa spundes parauga attēls

4.pielikums
Iepirkuma „Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

Tehniskais un finanšu piedāvājums
Dalībai iepirkumā
„Kokmateriālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/10

Pretendenta nosaukums ______________________________
1. Vispārīgie noteikumi
Nr. Minimālās prasības
p.k.
1.1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvu
kokmateriālu sortiments un piegāde, kas
atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem
būvnormatīviem un standartiem, ir
atbilstoši sertificēti un to atbilstība
novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
1.2.

Pretendentam līguma izpildes laikā
jānodrošina pasūtītājam kredītlimits
vismaz EUR 900 (deviņi simti) apmērā
mēnesī ar pēcapmaksu.

1.3.

Kokmateriālu sortiments un apjoms var
tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un
faktiskās nepieciešamības.

1.4.

Pretendentam par saviem līdzekļiem
jānodrošina neatbilstošo vai bojāto
kokmateriālu nomaiņa 5 (piecu) darba
dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs
saskaņā ar aktu par konstatēto ir paziņojis
par bojātu/neatbilstošu kokmateriālu
saņemšanu.

1.5.

Piedāvājumā ir jāiekļauj kokmateriālu
piegādes nosacījumi, kuros jāietver šāda
informācija:
 minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez
PVN;
 pasūtījumu pieņemšanas kārtība;
 piegādes termiņš no pasūtījuma
saņemšanas brīža uz adresi: Īpaši
aizsargājamais kultūras piemineklisTuraidas muzejrezervāts, Turaidas iela
10, Sigulda, LV-2150

Pretendenta piedāvājums

2. Preču sortiments
Nr.
p.k.

1

2

3

Prece

Kokmateriāli1)

Kokmateriāli
sētas izbūvei2)

Kokmateriāli
dabas taku
izbūvei3)

Nosaukums

Egles koka grīdas dēļi ar
spundi (40 x 190) 80m2
(mitrums līdz 12%)
Egles koka grīdas dēļi
bez spundes (40 x 190)
60m2 (mitrums līdz 12%)
Egles koka brusas (100 x
100) (mitrums līdz 18%)
Egles koka brusas (75 x
150) (mitrums līdz 18%)
Egles koka dēļi ēvelēti
(25 x 180) (mitrums līdz
12%)
Egles koka grīdas dēļi ar
spundi izgatavoti pēc
vēsturiskā parauga (48 x
220) 280m2 (mitrums līdz
12%)
Egles koka dēļi
neapzāģēti (50 x 200350) (mitrums līdz 12%)
Dažāda izmēra egles koka
zāģmateriāli neēvelēti
(mitrums līdz 18%)
Egles apaļkoka kārtis
mizotas L=5000
Apaļkoka (skuju koks)
mizoti stabi D=320
L=1700
Apaļkoks mizots
imprignēts D=80 L=1250
- 3500
Apaļkoks mizots
imprignēts D=100
L=1250
Apaļkoks mizots
imprignēts D=150
L=1500-3500
Apaļkoks mizots
imprignēts D=200
L=3500
Zāģmateriāls imprignēts
50x50 L=3000
Zāģmateriāls imprignēts
50x100 L=2000

Mērvienība Plānotais
apjoms

m³

3.2

m³

2.4

m³

5

m³

5

m³

3

m³

13.44

m³

2

m³

14

m³

5

gab

25

m

720

m

90

m

330

m

300

m

90

m

100

Vienas
vienības
cena bez
PVN (EUR)

Summa par
plānoto
apjomu bez
PVN
(EUR)

Zāģmateriāls imprignēts
70x100 L=1500
Zāģmateriāls imprignēts
70x150 L=5000
Zāģmateriāls imprignēts
75x150 L=3200
Zāģmateriāls imprignēts
75x200 L=1400
Zāģmateriāls imprignēts
100x150 L=3000

m

130

m

320

m

900

m

120

m

60

Kopā bez PVN
PVN....%
Kopā ar PVN
Kvalitātes prasību izpildes apliecinājums:

Datums
____________________________________________________________________
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

