TEHNISKAIS UZDEVUMS
Korpusa K8 tehniskai apsekošanai
Krustpils ielā 53, Rīgā
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1. Vispārējā daļa.
1.1. Objekts: AS “Grindeks”, Krustpils ielā 53, korpuss K-8, Rīgā.
1.2. Ēkas galvenais lietošanas veids 1251. Ekspluatācijas uzsākšanas gads 1987. Pagrabs
zem ēkas nav, ārsienu materiāls – dzelzsbetons/betons. Ēkai ir trīs stāvi, būvtilpums – 5’143
m3, apbūves laukums – 602.9 m2. Ekspluatācijas laikā ēka tiek izmantota pēc pamatnozīmes.
1.3. Darba uzdevums veikt K-8 korpusa iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti, izņemot:
 teritorijas labiekārtojumu;
 iekšējus inženiertīklus un iekārtas;
 ārējus inženiertīklus,
iesniedzot būves tehniskās apsekošanas atzinumu.
2. Vispārīgas prasības.
2.1. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu, noteikumu un
standartu prasībām.
2.2. Pirms darbu izpildes, starp Pasūtītāju un Pretendentu, tiks noslēgts konfidencialitātes
Līgums.
2.3. Darbus paredzēts veikt ievērojot Pasūtītāja izstrādātas iekšējas kartības noteikumus,
normālais darba laiks ir: no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no
8:00 līdz 15:00. Darbu veikšana ārpus norādītā darba laika ir iespējama tikai iepriekš, to
saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
2.4. Tehnisko apsekošanas darbus paredzēt veikt laika periodā no 2018. gada 2. jūlija līdz
2018. gada 17. augustam, atzinuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam paredzēt līdz
2018. gada 31. augustam.
2.5.



Sagatavoto tehnisko apsekošanas atzinumu iesniegt Pasūtītājam:
izdrukātu – trīs eksemplāros;
CD matricas – divos eksemplāros, ierakstot oriģinālu failu (excl, word, dwg un u.tml.)
un pārveidoto PDF.

2.6. Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Darbu veikšanā iesaistīto personu sarakstu, minot
vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu. Iesniegt Darbu veikšanā iesaistītā autotransporta
sarakstu, iebraukšanas atļauju noformēšanai AS „Grindeks” teritorijā, minot automašīnas
marku, valsts reģistrācijas numuru, autovadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu.
3. Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai.
3.1. Cenas piedāvājuma sagatavošanai objektā apskate nav obligāta. Ja tomēr Pretendents
pirms cenas piedāvājuma sagatavošanas izlem apskatīt objektu, starp Pasūtītāju un
Pretendentu tiks noslēgts konfidencialitātes Līgums.
3.2. Cenas piedāvājumā ir jāuzrāda:

darba nosaukumu;

darba mērvienību (komplekts);

summas bez PVN un ar PVN;

derīguma termiņu;

eksperta (ekspertu) vārdu, uzvārdu, atbilstošā sertifikāta numuru;
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eksperta (ekspertu) apsekošanas pieredzi apliecinošu darbu sarakstu (no 2014. gada 1.
septembra) ar informāciju par objektu un Pasūtītāju.
3.3. Sagatavot cenas piedāvājumu Excel formāta, kā arī atsūtīt sagatavotus un pārveidotus
PDF formātā dokumentus elektroniski uz e-pastu: karina.reke@grindeks.lv, līdz 2018. gada
15. jūnijam (ieskaitot), ar lūgumu apstiprināt e-pasta ar pielikumiem saņemšanu.
3.4. Šī iepirkuma procedūra nerada nekādas turpmākās saistības starp pusēm.
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