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1. Vispārīgā informācija. 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

LJA 2018/16.9-4 
1.2.  

Pasūtītājs Latvijas Jūras akadēmija 

Adrese Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016, Latvija 

Reģ.Nr. 90000040638 

Kontaktpersona Ervīns Ruņģis, Jūrskolas direktors 

Tālruņa Nr. 67161121, mob.tālr.Nr. 22016811 

E-pasta adrese Ervins.Rungis@latja.lv    
 

1.3.Iepirkuma procedūra (turpmāk tekstā – Konkurss) tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma 9. pantā noteiktajai kārtībai. 
1.4. Piedāvājumus iesniegt līdz 2018. gada 21. maijam, plkst. 10:00 Flotes ielā 12 k-1, Rīgā,           
3. stāvā, 304. kabinetā (rektorātā), iesniedzot personīgi vai, atsūtot pa pastu, uz iepriekš norādīto 
adresi.  
1.5.Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 
iepirkuma nolikuma 1.4. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas laika.  
1.6.Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, 
bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no Konkursa nolikuma (turpmāk - 

Nolikums) 1.4.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 
1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.4. apakšpunktā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības 
termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības 

termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo 
Pasūtītājam. 

1.7.Piedāvājuma noformēšana: 

1.7.1. Piedāvājuma valoda: 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

neatrunātie labojumiem un dzēsumiem. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti 

citā valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. Iesniedzot 

piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 

caurauklots. 

1.7.2. Satura rādītājs un caurauklojums: 

Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, 

piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma 

apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b) pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

1.7.3. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana: 

Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 

28.septembra noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām. 

1.7.4. Aploksnes noformējums: 

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kura norāda: 

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta 

adresi; 

c) pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;  

d) pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi; 
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e) atzīmi: Piedāvājums iepirkumam „Projekta izstrāde pasūtītāja dalībai SAM 

4.2.1.2. aktivitātes ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. LJA 2018/16.9-4. 

f) atzīmi: Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.8. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība 

1.8.1. Konkursa nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) ir brīvi pieejams Pasūtītāja 

tīmekļvietnē internetā www.latja.lv, sadaļā “Iepirkumi”. 

1.8.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem par Konkursu tiks publicētas Pasūtītāja 

tīmekļvietnē internetā www.latja.lv, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī nosūtītas piegādātājam, 

kas uzdevis jautājumus. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnē 

publicētajai informācijai un ņemt vērā to, sagatavojot savu piedāvājumu. 

1.8.3. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa 

1.9.1. Papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs sniedz 3 

(trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs informāciju pieprasījis laikus. 

1.9.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnē www.latja.lv, sadaļā 

“Iepirkumi”, kurā ir pieejami Konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

1.9.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek 

rakstveidā: pa pastu vai e-pastu.  

1.9.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs 

nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz 

rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

1.10. Piedāvājuma nodrošinājums: 

1.10.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 

800.00 (astoņi simti eiro, 00 eiro centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, 

kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma 

nodrošinājuma veidnēs (Nolikuma 5. pielikums) noteiktām pamatprasībām. 

Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam ir jābūt 90 (deviņdesmit) dienām 

no Nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.10.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā Nolikuma 1.4. punktā noteiktajā 

termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

1.10.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām; 

1.10.2.2. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumus par 

projektēšanas, autoruzraudzības veikšanu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem 

iesniedz beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu; 

1.10.2.3. līdz iepirkuma līguma par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu 

veikšanu noslēgšanai, pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts iepirkuma līgums. 

1.10.3.Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā: 

1.10.3.1. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu par 

projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu un pēc līguma izpildes nodrošinājuma 

iesniegšanas; 

1.10.3.2. pārējiem pretendentiem – pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības 

termiņa beigām vai pēc iepirkuma līgumu par projektēšanas – autoruzraudzības 

noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais. 

 

 



2. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir – veikt projekta izstrādi saskaņā ar Konkursa Nolikumu, atbilstoši 

Nolikuma 4. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītajai informācijai; 

2.2. CPV kodi:  

Pamata iepirkuma priekšmeti: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 

71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi). 

Papildu iepirkuma priekšmets: 71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība). 

2.3. Pretendents darbus veic, izmantojot savus materiāltehniskos un cilvēku resursus.   
2.4. Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents iesniedz piedāvājumu par visu Konkursa priekšmeta 

apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 
2.5. Līguma izpildes laiks: 

2.5.1. Ar uzvarējušo pretendentu tiks slēgts līgums par projektēšanas un autoruzraudzības 
pakalpojumu sniegšanu. 
2.5.2. Līgumā noteiktā būvprojekta izstrādes termiņš nav lielāks kā 34 (trīsdesmit četras) 
nedēļas. 

 

3.  Nosacījumi pretendenta dalībai Konkursā. 

3.1. Konkursā var piedalīties piegādātāji, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4. sadaļā minētos 

dokumentus. Piedalīšanās Konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.  

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu 

pretendentu pieteikumu dalībai Konkursā (Nolikuma 1. pielikums). Pārējie pretendentu 

kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. 

3.3.  Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīta piegādātāju apvienība, tās pienākums ir 7 (septiņu) 

darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu un 

Pasūtītāja uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas, izveidot personālsabiedrību, reģistrējot to 

normatīvos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē 

ārvalstīs, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija, Uzņēmuma reģistra izziņas oriģināls vai apstiprināta kopija). 

3.4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Gadījumā, ja pretendents uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas iesniedz apliecinājumu, 

ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tas reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 

2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. 

3.5. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja: 

3.5.1 pretendents nav iesniedzis kaut vienu vai vairākus no Nolikuma 4. sadaļā 

minētajiem dokumentiem, vai ir iesniedzis Nolikuma 4. sadaļas nosacījumiem 

neatbilstošu dokumentu, vai arī pretendenta piedāvājums nav atbilstošs Nolikumā 

noteiktajām prasībām un minēto informāciju nav iespējams papildināt Publisko 

iepirkumu likumā noteiktā kārtībā; 

3.5.2. pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Nolikuma                 

4. pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām; 

3.5.3. pretendenta finanšu piedāvājums atšķiras no Nolikuma 3. pielikuma „Finanšu 

piedāvājuma forma”; 

3.5.4. pretendents nav izpildījis Nolikuma 1.7. punktā noteiktās prasības par dokumentu 

noformēšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas iepirkuma komisija lemj par šo 

pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības; 

3.5.5. ja iepirkuma komisija atzīst, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu 

piedāvājumu, iepirkuma komisija, noskaidrojot pretendenta piedāvātās cenas 

pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas; 

3.5.6. pretendents vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, ir sniegusi nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju; 



3.5.7. tiek konstatēts Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļā minētie izslēgšanas 

gadījumi. 

3.6. Pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu Konkursā, ir jāveic objekta apsekošana, par to 

parakstot Pasūtītāja izsniegtu un Pasūtītāja pārstāvja parakstītu objekta apsekošanas lapu 

(Nolikuma 13.pielikums). 

 

3.8.  Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, un iespējām sniegt 

projektēšanas, un autoruzraudzības pakalpojumus. 

3.8.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums projektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) 

gados (2015., 2016., 2017.) ir ne mazāks kā EUR 80 000.00 (astoņdesmit tūkstoši eiro 

un 00 eiro centi). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka tā vidējais gada finanšu 

apgrozījums projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā kopš tā 

dibināšanas nav mazāks, kā šajā punktā noteiktais. Ja pretendents ir personu apvienība, 

tad kopējam visu personu apvienības dalībnieku vidējam gada finanšu apgrozījumam 

projektēšanā un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados 

(2015., 2016., 2017.) ir jābūt ne mazākam kā šajā punktā noteiktais. 

3.8.2. Pretendents nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu 

beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu (garantiju) 10% (desmit procentu) 

apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas atbilstoši Nolikuma 6. pielikuma 

prasībām. Ja pretendents piedāvā darbus veikt termiņā, kas ir īsāks par Nolikuma 2.5.2. 

punktā noteikto termiņu, tad par katru nedēļu, par ko saīsināts maksimālais darbu 

izpildes termiņš, jāpalielina līguma izpildes nodrošinājums par 0,2% (nulle komats 

diviem procenti). Piemēram, ja pretendents kopējo darbu izpildes termiņu piedāvā par 2 

(divām) nedēļām īsāku kā Nolikuma 2.5.2. punktā norādītais maksimālais darbu izpildes 

termiņš, tam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 10,4% (desmit komats četru 

procentu) apmērā no kopējās piedāvātās līgumcenas, bet ja kopējais darbu izpildes 

termiņš tiek piedāvāts par 4 (četrām) nedēļām īsāks kā Nolikuma 2.5.2. punktā 

noteiktais maksimālais darbu izpildes termiņš, tam jāiesniedz piedāvājuma 

nodrošinājums 10,8% (desmit komats astoņu procentu) apmērā no kopējās piedāvātās 

līgumcenas. 

 

3.9. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām 

sniegt projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus.  
3.9.1. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016, 2017. un 2018. gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis vismaz 2 (divu) publisku ēku1, 

kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, atjaunošanas, pārbūves 

(rekonstrukcijas)2 vai jaunas būvniecības būvprojektus, kas atbilst visiem zemāk 

minētajiem nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši pieci 

simti kvadrātmetri); 

b. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir 

vismaz EUR 35 000.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 eiro centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) 

3.9.2. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015, 2016. un 2017. gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis vismaz 2 (divu) publisku ēku 

                                                                 
1 Konkursa ietvaros ar publisku ēku tiek saprastas ēka, kurā vairāk nekā 50 % (piecdesmit procenti) ēkas kopējās 

platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai (Publiska telpa - sabiedrībai pieejama 

nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, 

pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)). 
2 Konkursa ietvaros ārvalstī izstrādāts būvprojekts atzīstams par pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu, ja tas atbilst 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos paredzētajiem priekšnosacījumiem būvprojekta atzīšanai par pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvprojektu neatkarīgi no tā kā izstrādātais būvprojekts nosaukts valstī, kurā būvprojekts izstrādāts. 



atjaunošanas, pārbūves (rekonstrukcijas)3 vai jaunas būvniecības būvprojektus būvdarbu 

veikšanai, kur tehniskajā dokumentācijā paredzēto būvdarbu veikšanas rezultātā 

sasniedzamais ēkas kompleksais enerģijas patēriņš ir ne lielāks kā 90 kWh/m2 gadā. 

Atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām pretendents var apliecināt ar izstrādātajiem 

būvprojektiem, ar ko tas apliecina savu atbilstību Nolikuma 3.9.1.punktā noteiktajām 

prasībām. 

*3.9.3. Prasības pretendentam pieejamam tehniskajam aprīkojumam un 

programnodrošinājumam, kas nepieciešams projektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumu sniegšanai: 

3.9.3.1. pretendentam ir pieejama projektēšanas programmatūra, kas atbalsta 3D (trīs 

dimensiju) modelēšanu, kuras ietvaros var izstrādāt parametrisku digitālu 

ģeometrisku modeli, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu 

fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām un visas projektēšanas sadaļas ir 

iespējams savietot vienotā parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu. 

Šajā punktā minētā programmatūra ir licencēta; 

3.9.3.2. pretendentam ir pieejams telpu uzmērīšanas 3D (trīs dimensiju) skeneris, 

kurš atbilst vismaz šādām prasībām: 

a.  skenēšanas diapazons - horizontāli vismaz 360o, vertikāli vismaz 300o; 

b.  minimālais solis ne lielāks: H/V 0.009o, precizitāte 0,015o, diapazons ±5o. 

*3.9.4. Pretendentam ir pieredze teritorijas (platība vismaz 5000 m2 (Pieci tūkstoši 

kvadrātmetri)) 3D (trīs dimensiju) skenēšanā un iegūto datu apstrādē, izmanotošanai 

tālākais būvprojekta izstrādei. 
 

* Pretendentam jāapliecina sava atbilstība Nolikuma 3.9.3. un 3.9.4. punktā noteiktajām prasībām tikai tajā 

gadījumā, ja tas piedāvā izstrādāt būvprojektu 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā. 

 

3.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina šādi sertificēti speciālisti: 

3.10.1.  Arhitektu (būvprojekta vadītāju), kuram izsniegts spēkā esošs arhitekta 

prakses sertifikāts un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. 

gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis arhitekta pienākumus 

vismaz 2 (divu) publisku ēku, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 

cilvēkiem, atjaunošanas, pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības būvprojektu 

izstrādē, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai ir izstrādāts būvprojekts ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši 

pieci simti kvadrātmetri); 

b. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir 

vismaz EUR 35 000.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

3.10.2. Arhitektu, kuram izsniegts spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un kurš 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) izstrādājis vismaz 2 (divu) publisku ēku, kurā paredzēts 

vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, tehnisko dokumentāciju, kā ietvaros 

paredzēto būvdarbu veikšanas rezultātā sasniedzamais ēkas kompleksais enerģijas 

patēriņš ir ne lielāks kā 90 kWh/m2 gadā (piegādātājs var norādīt speciālis.  

3.10.3. Būvkonstrukciju projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju), kuram izsniegts 

spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 

(trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta būvkonstrukciju daļas vadītāja pienākumus 

                                                                 
3 Konkursa ietvaros ārvalstī izstrādāts būvprojekts atzīstams par pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu, ja tas atbilst 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos paredzētajiem priekšnosacījumiem būvprojekta atzīšanai par pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvprojektu neatkarīgi no tā kā izstrādātais būvprojekts nosaukts valstī, kurā būvprojekts izstrādāts. 



vismaz 2 (divu) publisku ēku, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 

cilvēkiem, atjaunošanas, pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības būvprojektu 

izstrādē, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši pieci 

simti kvadrātmetri); 

b. būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir vismaz 

EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

3.10.4. Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju), kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta ūdensapgādes un 

kanalizācijas daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku, kurā paredzēts 

vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, atjaunošanas, pārbūves 

(rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības būvprojektu izstrādē, kas atbilst visiem zemāk 

minētajiem nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši pieci 

simti kvadrātmetri); 

b. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir 

vismaz EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

3.10.5. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāju 

(būvprojekta daļas vadītāju), kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā un kurš 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku, kurā 

paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, atjaunošanas pārbūves 

(rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības būvprojektu izstrādē, kas atbilst visiem zemāk 

minētajiem nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši pieci 

simti kvadrātmetri); 

b. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir 

vismaz EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

3.10.6. Elektroietaišu projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju), kuram izsniegts 

spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām) ir pildījis būvprojekta elektroietaišu daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) 

publisku ēku, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, 

atjaunošanas, pārbūves (rekonstrukcijas) vai jaunas būvniecības būvprojektu izstrādē, 

kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši pieci 

simti kvadrātmetri); 

b. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir 

vismaz EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 



3.10.7. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju (būvprojekta daļas 

vadītāju), kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. 

un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis būvprojekta 

elektronisko sakaru un tīklu daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisku ēku, 

kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, atjaunošanas, pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādē, kas atbilst visiem zemāk minētajiem 

nosacījumiem: 

a. katras ēkas platība, kurai izstrādāts būvprojekts, ir vismaz 2500 m2 (divi tūkstoši pieci 

simti kvadrātmetri); 

b. katra būvprojekta izstrādes izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) ir 

vismaz EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 
 

4. Konkursa piedāvājuma saturs 

4.1.  Atlases dokumenti4 

4.1.1. Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1. pielikums) dalībai Konkursā. Pieteikumu 

paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. 

4.1.2. Vispārēja informācija par pretendentu, kas sagatavota atbilstoši Nolikuma 

2.pielikumam. 

4.1.3. Pilnvara, ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona. 

4.1.4. Ja pretendents vai tā apakšuzņēmējs reģistrēts ārvalstī – uzņēmējdarbību / 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotas reģistrācijas apliecības apliecinātu 

kopija (informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem Pasūtītājs 

pārbaudīs publiskā reģistrā). 

4.1.5. Pretendenta parakstīta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu (bez 

pievienotās vērtības nodokļa) tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz ēku 

projektēšanas jomu iepriekšējos 3 (trīs) gados (2015., 2016. un 2017. gads), norādot 

apgrozījumu attiecīgajā jomā.  

4.1.6. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka tā, 

pretendenta uzvaras gadījumā, izsniegs tam neatsaucamu beznosacījumu garantiju – 

līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas. Ja 

pretendents piedāvā īsāku kopējo darbu izpildes termiņu nekā tas ir norādīts Nolikuma 

2.5.2. punktā, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumā jānorāda 

paaugstināts līguma izpildes nodrošinājuma apmērs, kas tiek aprēķināts saskaņā ar 

Nolikuma 3.8.2. punktu. 

4.1.7. Izziņu par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018.gadā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) izstrādātajiem ēku būvprojektiem, kas 

apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 3.9. punktā noteiktajām atlases prasībām 

(Nolikuma 8. pielikums). Izziņai ēkas, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija, pagaidu 

energosertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina ēkas energoefektivitāti saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tām tehniskajām dokumentācijām ar kuru 

izstrādi pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 3.9.2. punktā noteiktajām 

prasībām).  

4.1.8. Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto plānoto speciālistu saraksts saskaņā ar paraugu, 

kas pievienots Nolikuma 9. pielikumā. 

                                                                 
4 Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49. pantā 

noteiktajām prasībām un noteiktajā kārtībā. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas 

mājaslapā: https://ec.europa.eu/tools/espd. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, iepirkuma komisija pirms 

lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina 

pretendenta atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 



4.1.9. Izziņa par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā iesaistīto 

speciālistu pieredzi, kas apliecina to atbilstību Nolikuma 3.9. punktā noteiktajām 

prasībām (Nolikuma 10.pielikums)5.  

4.1.10. Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu izpildē iesaistīto speciālistu 

arhitekta prakses un/vai būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas vai izdruka no 

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) www.bis.gov.lv, kā arī apliecinājums par 

gatavību veikt tam piedāvājumā norādītos darbus līguma izpildes laikā (Konkursa 

nolikuma 11. pielikums). Ja minētais dokuments nav iesniegts, pasūtītājs informāciju 

par speciālista kvalifikāciju (iegūtajiem arhitekta prakses un/vai būvprakses 

sertifikātiem) iegūst no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.  

4.1.11. Piegādātāju apvienības dalībniekiem kā arī personālsabiedrības biedriem 

jāiesniedz Nolikuma 4.1. punktā minētie dokumenti par katru piegādātāju apvienības 

dalībnieku (personālsabiedrības biedru) atbilstoši tā veicamajiem darbiem līguma 

izpildē, bet gadījumos, kad prasības izpilde paredz kopīgu rādītāju uzrādīšanu, papildus 

jāiesniedz arī attiecīgs kopīgs dokuments. 

4.1.12. Personālsabiedrībai, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā piedāvājumam 

jāpievieno personālsabiedrības līgums vai cits dokuments (protokols, vienošanās, 

u.tml.), kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas, 

un limitu. 

4.1.13.Pretendenta apliecinājums, kurā norādīts pretendenta veicamo darbu apjoms 

procentos no kopējā apjoma un katram apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi 

(nododamā līguma daļa), kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms 

procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības (norādot 

apakšuzņēmēju). Apliecinājumu noformē saskaņā ar Nolikuma 12. pielikumā pievienoto 

paraugu un iesniedz arī tajā gadījumā, ja pretendents neplāno iesaistīt apakšuzņēmējus.  

4.1.14. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir pieredze atbilstoša Nolikuma 

3.9.4. punktā norādītajām prasībām. Pretendentam apliecinājumā ir jānorāda pasūtītājs 

(t.sk., pasūtītāja kontaktinformācija) un teritorijas platība, kurai veikta 3D (trīs 

dimensiju) skenēšana. Papildus tam ir jānorāda uz kādas saistības pamata pretendents ir 

veicis pieredzes apliecināšanai norādītās teritorijas 3D (trīs dimensiju) skenēšanu 

(Līgums, vienošanās u.c.).* 

4.1.15.Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir pieredze atbilstoša Nolikuma 

3.9.5. punktā norādītajām prasībām. Pretendentam apliecinājumā ir jānorāda pasūtītājs 

(t.sk., pasūtītāja kontaktinformācija) un ēkas platība, kurai veikta 3D (trīs dimensiju) 

skenēšana. Papildus tam ir jānorāda uz kādas saistības (Līgums, vienošanās u.c.) pamata 

pretendents ir veicis pieredzes apliecināšanai norādītās ēkas 3D (trīs dimensiju) 

skenēšanu.* 

 

*Pretendents iesniedz apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 3.9.4. un 3.9.5. punkta prasībām  

gadījumā, ja tas piedāvā izstrādāt būvprojektu 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā. 

 
4.2.  Tehniskais piedāvājums 

4.2.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikumu un Tehnisko 

specifikāciju (Nolikuma 4. pielikums). 

4.2.2. Tehniskā piedāvājuma sastāvs: 

                                                                 
5 Ja pretendents ir piesaistījis ārvalstu speciālistus, pretendentam piedāvājumam jāpievieno apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas 

līgumslēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par iepirkuma līguma 

noslēgšanu saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā. Papildus apliecinājumā jānorāda, ka 

pretendents iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā, skaitot no līguma 

noslēgšanas dienas. 

http://www.bis.gov.lv/


4.2.2.1. Darbu izpildes laika grafiks (atbilstoši darbu veidiem) pa nedēļām projektēšanas 

darbiem. Darbu izpildes laika grafikos jāiekļauj viss nepieciešamais, lai objektus 

noteiktajos termiņos varētu nodot ekspluatācijā, kā arī paredzēt laika periodus, kas 

nepieciešami pasūtītāja darbībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.2.2. Finanšu plūsmas grafiks (atbilstoši darbu veidiem), kurš sastādīts, ievērojot 

Konkursa līguma nosacījumus (atbilstoši Nolikuma 7. pielikumam). 

4.3.  Finanšu piedāvājums 
4.3.1. Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā norādītajai 

Finanšu piedāvājuma formai. 

4.3.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto 

projektēšanas darbu un autoruzraudzības pakalpojumu, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, 

visas ar to netieši saistītās izmaksas. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība  

5.1.  Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 

5.1.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no 

piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām. 

5.1.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās 

vērtības nodokļa.  

5.1.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības: 

 

Nr. Kritērijs 
Maksimālais kritērija ietvaros 

piešķiramo punktu skaits 

1. 
Piedāvātā līgumcena par projektēšanas un 

autoruzraudzības pakalpojumu izpildi (K1) 
65 

2. Projektēšanas izpildes termiņš (nedēļās) (K2) 15 

3. 

Būvprojekta detalizētība, pretendenta personāla 

pieredze būvprojektu izstrādē 3D modelēšanas sistēmā 

(K3) 

20 

 

5.2.4. Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu (SUM) aprēķina pēc šādas formulas: 

SUM = K1 + K2 + K3, kur 

SUM – pretendenta piedāvājumam piešķiramais saimnieciskā izdevīguma punktu skaits; 

K1 – kritērija ietvaros pretendenta piedāvājumam piešķiramo punktu skaitu aprēķina pēc šādas 

formulas:  

K = zemākā piedāvātā līgumcena / vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena x 65 
(maksimālais pretendentam piešķiramo punktu skaits kritērija ietvaros)  

K2 – kritērija ietvaros pretendenta piedāvājumam piešķiramo punktu skaitu aprēķina šādā kārtībā: 

Garākais darbu izpildes termiņš (nedēļās) ir noteikts 34 (trīsdesmit četras) nedēļas. Ja pretendents 

piedāvā garāku darbu izpildes termiņu kā 34 (trīsdesmit četras) nedēļas, tā piedāvājumam punkti šī 

kritērija ietvaros netiek piešķirti. Piedāvājumiem, kuros piedāvātais darbu izpildes termiņš ir īsāks 

par 34 (trīsdesmit četrām) nedēļām, punkti tiek piešķirti pēc šādas formulas: 

 

K2 = ((34 – b) / (34 – a)) x 15*, kur 

a – īsākais piedāvātais darbu izpildes termiņš starp Konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem, kas 

atbilst noteiktajām atlases prasībām; 

b – vērtējamā pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš; 

10 – maksimālais pretendentam piešķiramo punktu skaits kritērija ietvaros.  

 
* Ja pretendents piedāvā īsāku kopējo darbu izpildes termiņu nekā tas norādīts Nolikuma 2.5.2. punktā, bet ir iesniedzis 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu (Nolikuma 3.8.2. punkts), kurā norādīts mazāks līguma 

izpildes nodrošinājuma apmērs (procentos), nekā tam būtu jābūt saskaņā ar Nolikuma 3.8.2. punktu, aprēķinot 

pretendentam piešķiramo saimnieciskā izdevīguma punktu skaitu šī kritērija ietvaros, kā pretendenta piedāvātais 

kopējais darbu izpildes termiņš tiks pieņemts Nolikuma 3.8.2. punktā noteiktajai formulai atbilstošs termiņš, ņemot vērā 



kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumā norādīto līguma izpildes nodrošinājuma apjomu. 

Piemēram, ja pretendents piedāvā kopējo darbu izpildes termiņu par piecām nedēļām īsāku nekā Nolikuma 

2.5.2.punktā norādītais maksimālais darbu izpildes termiņš, bet tas iesniedzis kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības apliecinājumu par līguma izpildes nodrošinājuma 10,6% (desmit komats sešu procentu) apmērā 

iesniegšanu, tad, aprēķinot pretendentam piešķiramo punktu skaitu šī kritērija ietvaros, kā pretendenta piedāvātais 

kopējais darbu izpildes termiņš tiks pieņemts par trīs nedēļām īsāks termiņš nekā Nolikuma 2.5.2. punktā norādītais 

maksimālais darbu izpildes termiņš. 

 

K3 - kritērija ietvaros pretendenta piedāvājumam piešķiramo punktu skaitu piešķir šādi: 

 

Prasība Punktu skaits 

Pretendents piedāvā izstrādāt būvprojektu 2D, tas ir, 

būvprojekts netiks izstrādāts BIM (Building Information 

Modeling - Būves Informācijas Modelēšana) vai analogā 

3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā. 

0,00 

Pretendents piedāvā izstrādāt būvprojektu BIM (Building 

Information Modeling - Būves Informācijas Modelēšana) 

vai analogā 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, 

kuras ietvaros tiks izstrādāts parametrisks digitāls 

ģeometrisks modelis, kas saturēs informāciju par būves 

materiālu apjomiem elementu fizikālajām un 

tehniskajām īpašībām un funkcijām un visas 

projektēšanas sadaļas tiks savietotas vienotā 

parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu, 

un katram Nolikuma 3.10.1. – 3.10.7. punktu ietvaros 

piesaistītajam speciālistam viens6 no piedāvājuma 

norādītajiem būvprojektiem, kurš pilnībā atbilst 

Nolikuma 3.10.1. punktā noteiktajām prasībām, ir 

izstrādāts BIM (Building Information Modeling - Būves 

Informācijas Modelēšana) vai analogā 3D (trīs 

dimensiju) modelēšanas sistēmā, kura ietvaros izstrādāts 

parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur 

informāciju par būves materiālu apjomiem elementu 

fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām un 

visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā 

parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu.  

10,00 

Pretendents piedāvā izstrādāt būvprojektu BIM (Building 

Information Modeling - Būves Informācijas Modelēšana) 

vai analogā 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, 

kuras ietvaros tiks izstrādāts parametrisks digitāls 

ģeometrisks modelis, kas saturēs informāciju par būves 

materiālu apjomiem elementu fizikālajām un 

tehniskajām īpašībām un funkcijām un visas 

projektēšanas sadaļas tiks savietotas vienotā 

parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu, 

un katram Nolikuma 3.10.1. – 3.10.7. punktu ietvaros 

piesaistītajam speciālistam divi7 no piedāvājumā 

20,00 

                                                                 
6 Piemēram, gadījumā, ja kādam no Nolikuma 3.10.1. – 3.10.7. punktu ietvaros piesaistītajiem speciālistiem neviens no 

norādītajiem objektiem, kuri pilnībā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, nav izstrādāts BIM (Building Information 

Modeling - Būves Informācijas Modelēšana) vai analogā 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, kura ietvaros 

izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu 

fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām un visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā parametriskā 

modelī ar definētu vienotu atskaites punktu, pretendents kritērija ietvaros saņems 0 (nulle) punktus. 
7 Piemēram, gadījumā, visiem Nolikuma 3.10.1. – 3.10.7. punktu ietvaros piesaistītajiem speciālistiem divi no 

norādītajiem objektiem, kuri pilnībā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir izstrādāti BIM (Building Information 



norādītajiem būvprojektiem, kuri pilnībā atbilst 

Nolikuma 3.9.1. punktā noteiktajām prasībām, ir 

izstrādāti BIM (Building Information Modeling - Būves 

Informācijas Modelēšana) vai analogā 3D (trīs 

dimensiju) modelēšanas sistēmā, kura ietvaros izstrādāts 

parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur 

informāciju par būves materiālu apjomiem elementu 

fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām un 

visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā 

parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu. 

 

5.2.5. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājumam tiek 

piešķirts lielākais saimnieciskā izdevīguma punktu skaits.  

 

5.2.  Aritmētisku kļūdu labošana 

Aritmētisku kļūdu labošanu iepirkuma komisija veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā. Pēc aritmētiskās kļūdas izlabošanas par to tiek informēts pretendents, 

kura piedāvājumā kļūda ir labota. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā aritmētiskās 

kļūdas labojumus. 

 

5.3.  Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 

Pasūtītājs, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pārbauda tajos norādīto cenu pamatotību. 

Konstatējot, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 

 

6. Iepirkuma līgums  
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (Konkursa nolikuma 7.pielikums), 

pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumu. 
6.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas pretendentam, 

kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar Nolikumā izvirzītajiem kritērijiem, būs jāslēdz 
līgums par darbu izpildi. 

6.3. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt veikta tikai 
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
7.1. Pasūtītāja tiesības:  

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai 

izskaidro iesniegtos sertifikātus un dokumentus;  
7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 

pretendentu. 

7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un 

vērtēšanā; 

                                                                                                                                                                                                                     
Modeling - Būves Informācijas Modelēšana) vai analogā 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, kura ietvaros 

izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu 

fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām un visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā parametriskā 

modelī ar definētu vienotu atskaites punktu, savukārt vienam no Nolikuma 3.10.1.– 3.10.7. punktu ietvaros 

piesaistītajiem speciālistiem ir tikai viens šāds objekti, pretendents kritērija ietvaros saņems 10 (desmit) punktus.  

 



7.1.4. Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai pieņemt lēmumu par 

iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;  
7.2. Pasūtītāja pienākumi:  

7.2.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi pret visiem pretendentiem;  
7.2.2. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;  
7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu; 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 
8.1. Pretendenta tiesības:  

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 

piedāvājumu; 

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

8.1.3. Iesniegt sūdzību par Nolikumu un iepirkuma norises likumību. 

8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.  
8.1.5. Apsekot objektus, iepriekš to saskaņojot ar noteikto Pasūtītāja pārstāvi;  
8.1.6. Pretendents var 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas 
saņemt zemsliekšņa iepirkuma gala ziņojuma kopiju; 

 

8.2. Pretendenta pienākumi: 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  
8.2.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu 
atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.  
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu.  
8.2.5. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz pasūtītājam iepirkuma līgums ne vēlāk 
kā 10 (desmit) darba dienas pēc pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma parakstīt iepirkuma 
līgumu. 

9. Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumu 

neesamību 

Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9. pantā astotajā daļā noteiktajā 

kārtībā. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst 

kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajam izslēgšanas gadījumam, 

pretendents to norāda pieteikumā (1. pielikums) un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos 

par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem 

tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību 

un novērst tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja pasūtītājs veiktos pasākumus 

uzskata par pietiekamu uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas 

pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības Konkursā. Ja veiktie pasākumi ir 

nepietiekami, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākās dalības Konkursā.   

     

Pielikumi: 
1. pielikums – Pieteikuma veidlapa dalībai atklātā konkursā forma; 

2. pielikums – Vispārēja informācija par pretendentu; 

3. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma; 



4. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

 4.1.- Tehniskā specifikācija; 

 4.2.- Projektēšanas uzdevums apkures sistēmas un siltummezgla (katlu telpas) izveidei; 

 4.3.- Darba uzdevums ēkas ārējās čaulas un iekštelpu 3D skenēšana; 

5. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas forma; 

6. pielikums – Līguma izpildes garantijas forma; 

7. pielikums – Līguma projekts; 

8. pielikums – Izziņas par pretendenta pieredzi projektēšanas darbu veikšanā;  

9. pielikums – Piesaistīto speciālistu saraksta forma 

10. pielikums – Izziņas par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu pieredzi forma; 

11. pielikums – Līgumu izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma; 

12. pielikums – Pretendenta apliecinājuma par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu forma; 

13. pielikums – Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa;  
 
 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  
 
A. Selga 


