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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs APP 2012/2. 

1.2. Pasūtītājs:  
Pasūtītāja nosaukums Audriņu pagasta pārvalde 

adrese Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes 
nov., LV - 4611 

reģ.Nr. 90000014512 
bankas nosaukums VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
konta numurs LV36LHZB4600174731001 
kontaktpersona Vladimirs Tihomirovs 
tālruņa Nr. 64628241  
mobilais tālrunis 29463128 
faksa Nr. ---- 
e-pasta adrese info@audrini.lv  

1.3. Termiņi: 
Aktivitāte Datums Laiks 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  2012.gada 18.jūnijs plkst.10-00 
Piedāvājumu atvēršanas laiks 2012.gada 18.jūnijs plkst.10-00 
Plānotā līguma noslēgšana 2012.gada 21.jūnijs - 
Plānotā būvdarbu pabeigšana 2012.gada 31.augusts - 
1.4. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana.  

1.4.1.Piedāvājumi iesniedzami līdz šī nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3. punktā noteiktajam 
datumam un laikam: 2012.gada 18.jūnijam plkst.10-00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 
Piedāvājumam jābūt saņemtam Nolikuma 1.2.punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 
Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, tiks atgriezts atpakaļ pretendentam neatvērts. 

1.4.2.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot/saņemot atpakaļ iesniegto 
piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības 
iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā 
piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.4.3. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu noformē un iesniedz 
atbilstoši Noteikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot 
“Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, vai vismaz 40 (četrdesmit) dienas, skaitot no Nolikuma 1.3. .punktā noteiktās piedāvājumu 
atvēršanas dienas. Iepirkumā izraudzītā pretendenta piedāvājums kļūst par iepirkuma līguma sastāvdaļu. 
Pretendents piedāvājumam var noteikt garāku derīguma termiņu.  

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 15.1..apakšpunktā noteiktajā 
piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma 
saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  
1.6. Piedāvājuma noformējuma prasības. 

1.6.1.  Piedāvājuma iesniegšana: 
1.6.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā apzīmogotā aploksnē vai cita veida iepakojumā tā, lai tajā 
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
1.6.1.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

• pasūtītāja nosaukums un adrese; 
• pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese; 
• Piedāvājums iepirkumā „Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, 

mailto:info@audrini.lv


Iepirkuma „Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā” (identifikācijas Nr. 
APP 2012/2) nolikums 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 4 

Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā”. 
• neatvērt līdz 2012. gada 18.jūnijam plkst.10-00. 

1.6.2. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana: 
1.6.2.1. Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām: 

• Pretendentu atlases dokumenti, t.sk. pieteikums dalībai iepirkumā; 
• Tehniskais piedāvājums; 
• Finanšu piedāvājums.  

1.6.2.2.  Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
1.6.2.3.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), ar attiecīgu virsrakstu: 
“Piedāvājums iepirkumā „Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, 
Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā”, identifikācijas Nr.APP 2012/2”. 
1.6.2.4. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. 
1.6.2.5.  Uz piedāvājuma pēdējās lapas diegu (auklu) gali jānostiprina ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt 
norādītam lapu skaitam, ko apstiprina pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai 
pretendenta pilnvarotas personas paraksts. 
1.6.2.6.  Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst piedāvājumam pievienotajam satura 
radītājam.  
1.6.2.7.  Piedāvājums jāievieto Nolikuma 1.6.1.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā 
iepakojumā. 
1.6.2.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja 
labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar amatpersonas vai pilnvarotās personas parakstu 
ar norādi: “Labotam ticēt”. 
1.6.2.9.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
1.6.2.10.  Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta ar paraksta 
tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 

            1.6.2.11.  Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt 
apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, ievērojot dokumenta atvasinājuma izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtību, kas ir paredzēta Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra MK noteikumos 
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.6.2.12. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, 
izņemot Nolikuma 1.4.1.apakšpunktā paredzēto gadījumu. 

1.7. Cita informācija. 
1.7.1. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties pasūtītāja mājaslapā internetā   www.audrini.lv . 
1.7.2. Ar vienkāršotās renovācijas dokumentāciju var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas iela 

17, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV - 4611,  darba dienās no plkst.9-00 līdz plkst.16-30. 
1.7.3. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs rīko būvobjekta apskati, ja būs pieteicies vismaz viens 

interesents. Ieinteresētās personas par būvobjekta apskates nepieciešamību savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 4 
(četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, paziņo Nolikuma 1.2.punktā norādītajai 
kontaktpersonai. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 
        2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, 
Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas dokumentāciju. 
2.2. Iepirkumā izraudzītā pretendenta piedāvājumā iekļautā tāme ar noteiktajām izmaksām un būvdarbu 
apjomiem kļūst par iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu (pielikumu). 
2.3. Sakarā ar to, ka pasūtītāja rīcībā esošie finansu resursi ir ierobežoti, būvdarbu apjomi var tikt koriģēti, 
atkarībā no iepirkuma rezultātiem. Finansu resursu nepietiekamības gadījumam pasūtītājs patur sev tiesības 
samazināt būvdarbu apjomus.  
2.4. Būvdarbu izpildes laiks un vieta. 
     2.4.1. Būvdarbu izpildes laiks: līdz 2012.gada 31.augustam. 

http://www.audrini.lv/
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    2.4.2. Būvdarbu izpildes vieta:  Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV - 4611. 
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā. 
     3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 
8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi. 
3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai. 
     3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
     3.2.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. 
     3.2.3. Pretendenta būvdarbos iesaistītajām personām – būvdarbu vadītājam un tehniskajam personālam – 
ir profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāts vai cits dokuments, kura nepieciešamību 
nosaka spēkā esošie normatīvie akti), tajā skaitā būvdarbu vadītājam ir derīgs būvprakses sertifikāts 
būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu vadīšanā. 
    3.3. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim. 
     3.3.1. Pretendents ir finansiāli stabils un tam ir pietiekoši apgrozāmie līdzekļi šī iepirkuma līguma 
saistību izpildei un/vai pieejama kredītlīnija vismaz piedāvātās līgumcenas (bez PVN) apjomā. 
3.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 
      3.4.1. Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu laikā  ir veicis līdzīga rakstura būvdarbus ar apjomu, kas nav 
mazāks par piedāvājumā paredzēto, vismaz 3 (trijos) līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās. 
       3.4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem  
       3.4.1.apakšpunktā minētajos objektos. Negatīvas atsauksmes gadījumā pretendenta piedāvājums var tikt 
noraidīts. 
          3.4.3. Prasības pretendenta personālam: 
                  3.4.3.1. Būvdarbu vadītājam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā vismaz 3 
(trijos) līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās. 
                  3.4.3.2. Pretendents iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu veikšanā noteiktajā termiņā un 
atbilstošā kvalitātē iesaista kvalificētus un pieredzējušos speciālistus, kuriem ir darba pieredze līdzīga 
rakstura un apjoma darbos vismaz 3 (trijos) līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās. 
          3.4.4. Pretendentam ir pieejams būvdarbu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM 
4.1. Pieteikums dalībai iepirkumā. 
          4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) apliecina pretendenta apņemšanos veikt 
būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā 
vai pilnvarota persona. Parakstam jābūt atšifrētam, norādot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).  
          4.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (1.pielikums) 
un pievieno tam informāciju par pretendentu (2.pielikums) .  
4.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā. 
          4.2.1. Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā ir norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko 
iepirkumu likuma 81.panta piektā daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi. 
4.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 
          4.3.1. Pretendenta izziņa par pēdējo 3 (triju) gadu vidējo gada finansu apgrozījumu; 
4.4. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: 
          4.4.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 
reģistrācijas apliecības kopija; 
          4.4.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
          4.4.3. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu veikšanā 
līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās pēdējo 3 (triju) gadu laikā (3.pielikums).  
4.5. Tehniskais piedāvājums. 
          4.5.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par iedāvāto būvdarbu organizāciju, metodēm, 
piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un materiāliem iepirkuma līguma saistību izpildes 
nodrošināšanai, norādot, kādā secībā tiks veikti būvdarbi, to veikšanas etapus ar izpildes termiņiem.            
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          4.5.2. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst vienkāršotās renovācijas dokumentācijai. Nepieciešama 
visu izmantojamo materiālu un komplektējošo daļu specifikācija, norādot materiālu daudzumu un 
nosaukumu, kā arī uzrādot Eiropas Savienībā vai Latvijas Republikā izdoto materiālu atbilstības 
dokumentāciju. Vienkāršotās renovācijas dokumentācijā minētie materiālu un iekārtu nosaukumi norāda uz 
to kvalitātes īpašībām, un pretendents ir tiesīgs piedāvāt citus ekvivalentus materiālus un iekārtas, kuru 
kvalitāte nav zemāka par dokumentācijā minēto materiālu un iekārtu kvalitāti.  
          4.5.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 
                    4.5.3.1. izvērsts būvdarbu izpildes grafiks; 
                    4.5.3.2. apliecinājums par izpildāmo būvdarbu garantijas termiņu, kas nevar būt īsāks par 2 
(diviem) gadiem; 
                     
4.6. Finanšu piedāvājums.  
          4.6.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā veicamo būvdarbu apjomu 
(4.pielikums) un būvdarbiem izvirzītās prasības, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (5.pielikums).  
          4.6.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), 
atsevišķi norāda PVN summu un kopējo piedāvājuma cenu, ieskaitot PVN. 
          4.6.3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu pilnā 
apjomā. 
          4.6.4. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja būvdarbu 
apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz pretendenta norādītajām cenām, 
saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem. 
          4.6.5. Finanšu piedāvājumam ir jāpievieno tāme, kas sastādīta atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam 
(5.pielikums) un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.  

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude. 
          5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums 
sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.6..punktā noteiktajām prasībām.  
          5.1.2. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītajām piedāvājuma 
noformējuma prasībām. Ja piedāvājuma noformējums neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, 
iepirkuma komisija pieņem pamatotu lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai neizskatīšanu. 
5.2. Pretendentu atlase. 
          5.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, pārbaudot vai iesniegtie 
pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktam „Prasības 
pretendentiem”.  
          5.2.2. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja 
pretendents neatbilst kādai no Nolikuma prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata, pieņemot 
par to pamatotu lēmumu. 
5.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

    5.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma 
prasībām un vienkāršotās renovācijas dokumentācijai.  

    5.3.2. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst Nolikuma prasībām un vienkāršotās renovācijas 
dokumentācijai. 

5.4. Piedāvājumu vērtēšana. 

  5.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta sastādītā tāme atbilst būvdarbu apjomu sarakstam.  

        5.4.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja finanšu 
piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Turpmākajā piedāvājumu 
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vērtēšanā komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu. 
          5.4.3. Komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, pirms nepamatoti lēta piedāvājuma 
noraidīšanas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem pieprasot detalizētu 
paskaidrojumu. 
          5.4.4. Komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma 
slēgšanu.  
          5.4.5. Piedāvājums ar viszemāko cenu tiek noteikts, salīdzinot piedāvātās kopējās līgumcenas bez 
pievienotā vērtības nodokļa (PVN). 

6. APMAKSAS NOTEIKUMI 
6.1. Samaksa par būvdarbiem tiks veikta sekojošā kārtībā: 
          6.2.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās iepirkuma līguma cenas 
tiek veikta pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, pirms būvdarbu uzsākšanas; 
          6.2.2. atlikušo maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas 
pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 
un būvuzņēmēja rēķina saņemšanas. 

7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
7.1. Komisijas tiesības: 
          7.1.1. pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai; 
          7.1.2. pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iekļauti 
piedāvājumā, kā arī pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas 
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 
          7.1.3. lemt par pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām un noteikt 
piedāvājumu ar viszemāko cenu; 
          7.1.4. pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;  
          7.1.5. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
7.2. Komisijas pienākumi: 
          7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 
          7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
          7.2.3. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pārbaudīt to atbilstību Nolikuma, Publisko 
iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt 
lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

8. PRETEDENTA 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. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu; 
          8.1.4. iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 
8.2. Pretendenta pienākumi: 
          8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 
          8.2.2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; 
          8.2.3. sniegt patiesu informāciju; 
          8.2.4. pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma komisijas noteiktajos termiņos sniegt papildu informāciju 
vai paskaidrojumus par piedāvājumu vai tajā ietvertajiem dokumentiem. 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                                T. Pavlova 
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1.pielikums 

  

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
„Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā” 
(identifikācijas Nr.APP 2012/2) 
 

 
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde 
  
Datums: _________________________  
 
Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījušies, <pretendenta nosaukums> vārdā piedāvāju 

veikt Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršoto renovāciju  Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā, 

saskaņā ar vienkāršotās renovācijas dokumentāciju un izpildot visus iepirkuma līguma nosacījumus, par 

summu: 

Piedāvājuma 
cena (bez 
PVN) 

 
_______________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 
Pievienotās 
vērtības 
nodoklis 

 
___________________________________________________ 

(PVN 22% vārdos un skaitļos) 
Piedāvājuma 
cena ar PVN  

 
______________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos) 
 
 
Ja <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos līdz 2012.gada 31.augustam pabeigt 
būvdarbu veikšanu. 

 
Apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 40 (četrdesmit) dienas no iepirkuma Nolikuma noteiktās piedāvājumu 
atvēršanas dienas. 
 
 
Iesniedzu <pretendenta nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, 
Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 
 
Pretendenta nosaukums:  
Reģistrācijas numurs:  
Adrese:  
Pilnvarotās personas amats, vārds, 
uzvārds:  
 
Pilnvarotās personas paraksts: 
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2.pielikums 
 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

1. Komersanta nosaukums 

2. Adrese: 
 

3. Kontaktpersona: 
(Amats, vārds, uzvārds) 

4. Telefons: 
 

5. Fakss: 
 

6. E-pasts: 
 

7. Reģistrācijas numurs: 
 

8. Reģistrācijas vieta: 
 

9. Reģistrācijas gads: 
 

10. Nodarbināto skaits: 
 

11. Komersanta darbības sfēra (īss apraksts): 
 

 
 
 

12. Bankas rekvizīti: 
 

nosaukums:  
adrese:   
kods:  
konta numurs: 
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3.pielikums 
 

 
INFORMĀCIJA 

par pretendenta pieredzi 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums 
un adrese 

Pasūtītājs, pasūtītāja  
kontaktpersona, tās 
tālruņa Nr. 

Būvdarbu veids Būvdarbu 
apjoms (LVL) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
Apliecinu, ka visos informācijā iekļautajos objektos būvdarbi ir pilnībā pabeigti līgumos paredzētajos 
termiņos, būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akti ir parakstīti bez iebildumiem, pasūtītājiem 
pretenziju par veikto būvdarbu kvalitāti nav. 
 
 
 
 
 

   
(pretendenta nosaukums)  (pretendenta pilnvarotās personas paraksts) 
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4.pielikums 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS 

 
Pasūtītājs Audriņu  pagasta  pārvalde                                                               

Būvdarbu  apjomi Nr. 1  
Sastādīta 19.3.2012.  

Darba 
nosaukums 

Audriņu  pamatskolas  apkures  sistēmas  vienkāršotā  renovācija, Audriņu ciemā, Rēzeknes 
novadā  

Būves 
nosaukums Audriņu  pamatskolas apkures  sistēmas  vienkāršotā  renovācija, Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā  

Objekta adrese Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes  novads  
Pasūtījuma Nr. 46-02/12  
Sastādīta 2012.g.. gada tirgus cenās.   

N.p.k. Kods Nosaukums Mērv. Daudz. Vienības cena 
(Ls) 

Kopā 
(Ls) Piezīmes   

1 2 3 4 5 6 7 8   
1.   Apkures  sistēmas   renovācija             

1.1. 21,101 Apkures  cauruļvadu     demontāža,  
aizvešana  uz  izgāztuvi,  utilizācija m 210         

1.2. 21,101 Apkures   radiatoru   demontāža gb 67        

1.3.   Esošo  čuguna   radiatoru  skalošana,  
hidrauliskā  pārbaude gb 67        

1.4.   Čuguna    radiatoru  saskrūves  un  
noslēgtapu  veidgabali kpl 1        

1.5.   Caurumu  urbšana   caurulēm  
starpsienās gb 26        

1.6.   
Caurumu  urbšana   apkures  
stāvvadiem  dzelzsbetona  
pārsegumos 

gb 68        

1.7. 17-
12000 

Apkures  čuguna     radiatoru    
komplektā  ar  stiprinājumiem    
montāža  un  pievienošana    
cauruļvadiem 

kpl 67        

1.8.   Automatisko   atgaisotāju   d=1/2" gb 52        

1.9.   Termoregulējošā  ventiļa  1/2"     
iebūve kpl 61        

1.10.   Termoregulējošā  ventiļa  3/4"     
iebūve kpl 6        

1.11. 17-0000 

Apkures  plastmasas -metāla  
cauruļvadu  diam. 16x2. ; 10bar; līdz 
95gr (Kermi  vai  analogs)   ar   
stiprinājumiem    montāža  

m 310        

1.12. 17-0000 

Apkures  plastmasas -metāla  
cauruļvadu  diam. 20x2. ; 10bar; līdz 
95gr (Kermi  vai  analogs)   ar   
stiprinājumiem    montāža  

m 84        

1.13. 17-0000 

Apkures  plastmasas -metāla  
cauruļvadu  diam. 26x3. ; 10bar; līdz 
95gr (Kermi  vai  analogs)   ar   
stiprinājumiem    montāža  

m 128        

1.14. 17-0000 

Apkures  plastmasas -metāla  
cauruļvadu  diam. 32x3. ; 10bar; līdz 
95gr (Kermi  vai  analogs)   ar   
stiprinājumiem    montāža  

m 116        
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1.15.   Plastmasas trejgabals  22-26-20   
(Kermi  vai  analogs)  gb 2        

1.16.   Plastmasas trejgabals  22-26-26  
(Kermi  vai  analogs)  gb 12        

1.17.   Plastmasas trejgabals  26-26-16  
(Kermi  vai  analogs)  gb 8        

1.18.   Plastmasas trejgabals  26-26-20  
(Kermi  vai  analogs)  gb 2        

1.19.   Plastmasas trejgabals  32-32-16  
(Kermi  vai  analogs)  gb 14        

1.20.   Plastmasas trejgabals  32-32-32  
(Kermi  vai  analogs)  gb 4        

1.21.   Plastmasas   līkums d26  (Kermi  vai  
analogs)  gb 4        

1.22.   Plastmasas   līkums d32  (Kermi  vai  
analogs)  gb 12        

1.23. 21,111 
Tērauda  ūdens- gāzesvadu  
cauruļvadu, melno,   D40   VS 3262  ;  
montāža 

m 32        

1.24. 21,111 
Tērauda  ūdens- gāzesvadu  
cauruļvadu, melno,   D50   VS 3262  ;  
montāža 

m 6        

1.25. 21,111 
Tērauda  ūdens- gāzesvadu  
cauruļvadu, melno,   D65   VS 3262  ;  
montāža 

m 2        

1.26. 17-
līgymc 

Cauruļvadu d=25mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 28        

1.27. 17-
līgymc 

Cauruļvadu d=32mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 12        

1.28. 17-
līgymc 

Cauruļvadu d=40mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 32        

1.29. 17-
līgymc 

Cauruļvadu d=50mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 6        

1.30. 17-
līgymc 

Cauruļvadu d=65mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 2        

1.31.   Lodveida  noslēgvārstu   Dn20 ;  
PN10 ( NAVAL  vai  analogs)    iebūve gb 2        

1.32.   Lodveida  noslēgvārstu   Dn25 ;  
PN10 ( NAVAL  vai  analogs)    iebūve gb 4        

1.33.   
Lodveida  noslēgvārstu   Dn40 ;  
PN10   ar  atlokiem( NAVAL  vai  
analogs)    iebūve 

gb 4        

1.34.   Balansējošā  ventiļa  DN20  (HERC  
vai  analogs)     iebūve gb 6        

1.35.   Balansējošā  ventiļa  DN15  (HERC  
vai  analogs)     iebūve gb 58        
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1.36.   Iztukšošanas  krāna  Dn15  iebūve gb 79        

1.37. 17-
līgumc 

Lodēšanas  un  montāžas  
palīgmateriāli   kpl 1        

1.38.   Cauruļvadu  stiprināma  kronšteini kpl 1        

1.39. 17-
līgumc 

Apkures  sistēmas  hidrauliskā  
pārbaude kpl 1        

1.40. 17-
līgumc 

Apkures  sistēmas  radiaroru  apkures  
funkciju   regulēšana kpl 1        

1.41.   Caurumu  aizdare  ēkas  konstrukcijās  
pēc  cauruļvadu  demontāžas kpl 1        

1.42.   
Apkures  radiatoru  vecās  krāsas  
notīrīšana ,slīpēšana, gruntēšana   un    
krāsošana ar  antikorozijas   krāsu 

m2 132        

1.43.   Cauruļvadu  gruntēšana   un    
krāsošana ar  antikorozijas   krāsu m2 4,5        

1.44. 13.1.251 Cauruļvadu  krāsošana  ar  eļļas  
krāsu m2 14        

1.45. 13.1.105 Apmetuma  atjaunošana    ar  virsmu  
gruntēšanu m2 10,6        

1.46. 13.1.301 Flīžu  apdares  atjaunošana  m2 6        

1.47. 13.1.305 
Izolēto  cauruļu     apdare ar      
rīģipša        plātnēm     pa  metāla  
karkasu  

m2 5        

1.48. 8,4 MDF   grīdlīstu    pielikšana m 12        
1.49.   Parketa  grīdas  atjaunošana m2 15        
2.   Ievada  mezgla  renovācija            

2.1. 21,111 
Tērauda  ūdens- gāzesvadu  
cauruļvadu, melno,   D65   FE 33DIN 
2440;  montāža 

m 16        

2.2. 21,111 
Tērauda  ūdens- gāzesvadu  
cauruļvadu, melno,   D32   FE 33DIN 
2440;  montāža 

m 1        

2.3. 21,111 
Tērauda  ūdens- gāzesvadu  
cauruļvadu, melno,   D25   FE 33DIN 
2440;  montāža 

m 4        

2.4.   Tīkla   filtra  ar  atlokiem  DN65     
iebūve gb 2        

2.5.   Lodveida  noslēgvārsta  Dn65  ar  
atlokiem   iebūve gb 6        

2.6.   Lodveida  noslēgvārsta  Dn25  iebūve gb 3        
2.7.   Pretvārsta  Dn32   iebūve gb 1        

2.8.   Cirkulācijas  sūkņa    UP 32-80 
(Grundfoss  vai  analogs)    montāža kpl 1        

2.9.   Regulējošā  ventiļa  ar  
izpildmehanismu  Dn20    montāža kpl 1        

2.10.   Procesoru  ECL  100M     montāža kpl 1        

2.11.   Ārgaisa  temperatūras  sensora    
ESM-10 montāža gb 2        

2.12.   Virsmas  temperatūras  sensora    
ESM-11  montāža gb 2        

2.13.   Termometru   0-120grC     iebūve gab 5        

2.14.   Manometru     MHR   0-10 bar      
iebūve gab 5        
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2.15. 

 

17-
līgymc 

Cauruļvadu d=65mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 16        

2.16. 17-
līgymc 

Cauruļvadu d=25mm  izolēšana  ar  
akmens  vates PAROC   Sektion  Alu 
Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  
biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu 

m 4        

2.17.   Cauruļvadu  krāsošana  ar  grunts  
krāsu m2 3        

Kopā      
Pavisam kopā      

  

 

   

  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iepirkuma „Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, Audriņu ciemā, Rēzeknes novadā” (identifikācijas Nr. 
APP 2012/2) nolikums 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 15 

5.pielikums 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS* 

iepirkumā „Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, Audriņu ciemā, 
Rēzeknes novadā” 

(identifikācijas Nr. APP 2012/2)  

Nr. 
p.k.  

                                     Nosaukums                  Cena 
(LVL) 

1. Audriņu pamatskolas apkures 
sistēmas vienkāršotā renovācija –  

kopējā cena, neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli (PVN)  

 

2. PVN (22%) summa  

3. Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot 
PVN 

 

*Aprēķinot kopējo cenu, jāņem vērā sekojošie nosacījumi: 
1. Samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, 

neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t. 
2. Ir paredzēts, ka būvuzņēmējs veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu, atbilstoši 

vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām, un noteiks cenas visiem 
plānotajiem izdevumiem.  

3. Cenās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai būvdarbus veiktu un pabeigtu, ievērojot 
būvuzņēmuma līguma nosacījumus, t.sk.:  

3.1.1. par visiem darbiem un sagatavošanu darbiem; 
3.1.2. par drošības un citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu 

rašanos iespēju vai lai likvidētu radušos negadījumus; 
3.1.3. par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā izmanto sev piederošas iekārtas; 
3.1.4. par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi tās varētu ietekmēt; 
3.1.5. par paša būvuzņēmēja darbinieku apmešanās vietu, transportu, labiekārtojumu, 

pakalpojumiem, kas saistīti ar būvuzņēmuma līguma saistību izpildi; 
3.1.6. par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot 

būvdarbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu; 
3.1.7. par būvdarbu izpildei nepieciešamā aprīkojuma transportēšanu uz būvobjektu, 

sagatavošanu darbam, ekspluatāciju, uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc 
būvdarbu pabeigšanas. 

4. Darbaspēka izmaksās jābūt iekļautām visām ar darbaspēka izmantošanu saistītajām nepieciešamajām 
izmaksām. 
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	Audriņu pamatskolas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija – 
	1.
	kopējā cena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
	PVN (22%) summa
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	Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN
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	*Aprēķinot kopējo cenu, jāņem vērā sekojošie nosacījumi:

