2.2. Pakalpojums tiek iepirkts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros.
3. Tirgus izpētes priekšmets:
3.1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
un pretendenta piedāvājumu.
3.2. Līguma izpildes termiņš – 2019.gada 28.februāris
4. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
4.2. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā,
reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības
kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts
normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz
reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas
nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas
nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).
4.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības
reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.
4.4. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas
faktu iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendentiem,
kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši
attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Cenu aptaujā
noteiktos darbus.
5. Tehniskās un profesionālās spējas
5.1. Pretendenta būvspeciālistam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu šim
piedāvājumam līdzvērtīgu būvprojektu un darba organizācijas projektu izstrādē
atbilstoši cenu aptaujas priekšmetam.
5.2. Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par
divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar
zemāko cenu.
7. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:
7.1. Pretendentam jāiesniedz:
7.1.1. Pretendenta pieteikums (2.pielikums);
7.1.2. Veidne informācijai par pieredzi projektēšanā (3.pielikums);
7.1.3. Līguma izpildē piesaistītā būvspeciālista CV (4.pielikums)
7.1.4. Finanšu piedāvājums (5.pielikums).
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7.2.
Piedāvājuma cena un valūta:
Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un
PVN summu.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
•
Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes izmaksas un
autoruzraudzības izmaksas.
•
citi izdevumi, ja tādi paredzami, kas saistīti ar noteikumos noteiktā darba
uzdevuma kvalitatīvu izpildi;
•
visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.
7.3. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 16. novembrim
plkst.12:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī
pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē,
11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).
7.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa
beigām.
7.5. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām;
7.6. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma
sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, nodokļi u.c.
8. Līguma slēgšana un apmaksas kārtība:
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu.
8.2. Samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
9. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana:
9.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts cenu aptaujai atbilstošais tehniskais piedāvājums
(ņemot vērā kopējā finanšu piedāvājumā norādīto cenu EUR ar PVN) ar zemāko cenu.
9.2. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar
lielāku pieredzi.
9.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai,
Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā,
Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS
1.

Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts
Kokneses novada dome investīciju projekta ietvaros veiks ģimeniskai videi pietuvināta
pakalpojuma izveidi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu
vecumam Iršu pagasta Iršu ciema “Madarās”, atbilstoši 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu
Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk MK noteikumi Nr.871) paredzēts izstrādāt “Dzīvokļu
pārbūve, teritorijas labiekārtošana “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses novadā”
būvprojektu, Būvprojekta ietvaros tiks parbūvēti daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 dzīvokļi, tiks
veikta sienu pārbūve, logu un durvju nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, ēkas
inženiersistēmu pārbūve un iekštelpu atjaunošana, aprīkošana.
Izstrādājot būvprojekta risinājumus, vadīties pēc MK noteikumu Nr.871 prasībām. Specifiskā
atbalsta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība
pašvaldībās.
2.

Projektēšanas pamatnosacījumi
2.1. Projekta izstrādes mērķis:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība (atbilstoši MK
noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”):
1.
Izveidot un labiekārtot infrastruktūru ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ģimeniskai
videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu sniegšanai (bērniem līdz 15 gadiem).
2.
Izveidot un labiekārtot infrastruktūru ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem jauniešu
mājas sociālo pakalpojumu sniegšanai (bērniem, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu).
Ēkas plānotā pamatizmantošana - Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu
grupa.
Projekta realizācija tiek plānota "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.
2.2. Projektēšanas stadijas:
Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), būvprojekts (BP) - ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas
nosacījumu izpildi.
3. Vispārīgās prasības:
3.1. Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:
3.1.1. projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;
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3.1.2. īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem;
3.1.3. ēkas inventarizācijas plāniem.
3.2. Izpildītājs:
3.2.1. Pasūta un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegu pilnvarojumu, (ja tādi nav
saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt):
3.2.1.1. valsts, pašvaldības un citu ekspluatējošo organizāciju un dienestu
tehniskos noteikumus (Iršu pagasta pārvalde, Valsts vides dienesta Madonas
reģionālā vides pārvalde, Veselības inspekcija);
3.2.1.2. inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus, nosacījumus (Iršu
pagasta pārvalde, SIA “Lattelecom”);
3.2.1.3. citus nepieciešamos noteikumus un atļaujas ēkas Būvprojekta
izstrādei.
3.2.2. Ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un
īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju.
3.2.3. Veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas atzinumu
saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”. Veic topogrāfisko uzmērīšanu.
3.2.4. Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Kokneses novada domes 2013. gada 27. marta
saistošiem noteikumiem Nr.4 “Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, Būvniecības likuma,
19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.09.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.871,
spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;
3.2.5. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera
risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Izstrādā
grupu dzīvokļu funkcijām, personāla telpām atbilstošu mēbeļu un funkcionālā aprīkojuma
izvietojuma plānu, mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, kā arī telpu interjera apdares
risinājumus un specifikācijas;
3.2.6. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā
būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu,
tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;
3.2.7. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR
normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem;
3.2.8. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības
izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, ēkas tehniskās
atjaunošanas, mēbeļu un aprīkojuma, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un
mehānismu izmaksu pozīcijas;
3.2.9. Nosakot būvizmaksas, ievēro MK noteikumu Nr.871 prasības.
3.2.10. Izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas
noformēšana", spēkā no 28.08.2018.” prasībām.
3.2.11. Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu
nodrošināšanai.
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3.2.12. Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic
projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo
saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko
noteikumu un darba uzdevuma prasībām.
3.2.13. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas
radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un
termiņus;
3.2.14. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu
būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
3.2.15. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju detalizēta
projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.
3.2.16. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes
darbus.
3.2.17. Gadījumā, ja Tehniskā specifikācijā norādītas zemākas prasības, kā noteikts
Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro Latvijas būvnormatīvi un standarti.
4. Prasības paredzamajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un
mehānismiem
Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti, kuriem novērtēta atbilstība likumā „Par
atbilstības novērtēšanu” un Ministru kabineta 25.03.2014 Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus
uzraudzības kārtība” noteiktajā kārtībā.
Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta
sadaļās, tajā skaitā, arhitektūras - būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes,
vēdināšanas, elektroapgādes u.c. sadaļās.
Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās
vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem
mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā
arī iekārtu svars.
Būvprojekta sastāvā jāizgatavo iekšējo un ārējo inženiertīklu savietotie rasējumi, kuri
pirms iesniegšanas pasūtītājam savstarpēji jāsaskaņo visu projekta sadaļu vadītājiem, rasējumu
saskaņošanas formu iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
Risinājumu, tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlē jāvadās no lietderības un
ilgmūžības kritērijiem, Risinājumu tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlei jābūt
racionālai un pamatotai, ņemot vērā telpu funkciju, paredzamo lietošanas veidu un intensitāti.
Jebkura būvizstrādājuma pielietojumā jāņem vērā ražotāja rekomendācijas.
Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai un ērtai
ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā - noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti,
filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri)
u.tml.
Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši RAL vai NCS sistēmām,
bet gadījumā, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda precīzs krāsu kataloga nosaukums un
krāsu kods, pieejamība.
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5. Vides pieejamība
Ēku projektēt, ievērojot LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" vides pieejamības noteikumus un
“Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem”.
Ēkas pirmā stāvā ietvaros un teritorijā nodrošināt iespēju brīvi pārvietoties cilvēkam ratiņkrēslā.
Projektējot telpas, teritoriju, paredzēt risinājumus vājredzīgiem cilvēkiem.
Ēkas pirmajā stāvā nodrošināt ratiņkrēslu lietotājiem pieejamas tualetes.
Kāpņu laida pirmo un pēdējo pakāpienu uzsvērt ar kontrastējošas krāsas joslu. Uz margas katrā
stāvā paredzēt taktilo apzīmējumu.
Lai atvieglotu orientēšanos ēkas publiskajā daļā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, interjera
risinājumā paredzēt kontrastējošas krāsas apdares materiālus vai materiālu joslas.
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II PRASĪBAS BŪVPROJEKTAM
“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā,
Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
1
1.

2
Projektējamā
objekta
nosaukums, adrese

2.

Plānota projekta
mērķis un
pamatojums

3.

Pasūtītāja
organizācijas
nosaukums,
adrese, tālrunis

4.

Vispārīgā
informācija par
objektu
(pēc ēkas
kadastrālās
uzmērīšanas lietas
datiem)

3
Nosaukums:

“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana “Madaras”, Irši, Iršu
pagasts, Kokneses novads, būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”.
Adrese:
“Madaras” – 7, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108
“Madaras” – 8, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108
“Madaras” – 9, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība (atbilstoši MK noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem”):
1.
Izveidot un labiekārtot infrastruktūru ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu
sniegšanai (bērniem līdz 15 gadiem).
2.
Izveidot un labiekārtot infrastruktūru ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem jauniešu mājas sociālo pakalpojumu sniegšanai
(bērniem, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu).
Ēkas plānotā pamatizmantošana - Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās
mājas dzīvojamo telpu grupa.
Projekta realizācija tiek plānota "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Kokneses novada dome
Melioratora iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,
LV-5113
Tālrunis: 27097953
e-pasts: dome@koknese.lv
Dzīvojamā māja (kad.apz.3254 003 0208 001 )
Būves parametri:
 apbūves laukums – 515,4 m2


būves kopējā platība – 1755.40 m2,



lietderīgā platība – 1224.30 m2,



būvtilpums – 5540 m3,



3 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs.

1. stāvā – 7. dzīvoklis – 72,3 m2

5.
6.

Būves grupa
Būvniecības veids

8. dzīvoklis – 57,3 m2
2. stāvā – 9. dzīvoklis – 71,6 m2
Galvenais lietošanas veids – Dažādu sociālo
kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa 1130
II grupas ēka
Pārbūve

grupu
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7.

Projektēšanas
stadijas

8.

Projektēšanas
robežas
Būvprojekta
sastāvs
(orientējošs)

9.

Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), būvprojekts (BP) ar
būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
Dzīvojamā māja (kad.apz. 3254 003 0208 001), zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3254 003 0208
9.1. Vispārīgā daļa:
 topogrāfiskā izpēte (TI);


tehniskās apsekošanas atzinums (TIS);



skaidrojošais apraksts ar vispārīgo informāciju par ēkas
tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu;



tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi;

9.2. Arhitektūras daļa:
 Vispārīgie rādītāji;


Teritorijas sadaļa (TS), būvprojekta ģenerālplāns (ĢP)
atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz topogrāfiskā plānā, tai
skaitā -

- teritorijas labiekārtojuma plāns,
- labiekārtojuma elementu tehniskie risinājumi, specifikācijas,
segumu izbūves šķēlumi


Arhitektūras risinājumi (AR), arhitektūras risinājumi,
detalizētie (ARD), tai skaitā -

- būves stāvu plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas
veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam,
- raksturīgie griezumi, ieejas mezgls, panduss,
- būvizstrādājumu
specifikācijas,

detaļu

rasējumi

un

būvmateriālu

- galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi un citi projekta
detalizācijai nepieciešamie risinājumi,


Iekārtu izvietojums (IE) – iekārtu izvietojums;



Interjers (IN) - interjera plāni (grīdu seguma plāni, sienu un
griestu apdares darbu tabulas), iekārtu, mēbeļu izvietojums
(vizuālie piemēri un specifikācijas), žalūzijas;

9.3. Inženierrisinājumu daļa:
 Būvkonstrukcijas (BK) (plāni, griezumi, izklājumi, mezgli un
materiāla nomaiņa) – konstruktīvos risinājumus saskaņot ar
pasūtītāju pēc ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma
sagatavošanas
 Inženiertīkli (AVK- A, AVK-V, DN, ŪK, EL, ESS-TK, ESS9

VN)
9.4. Ekonomikas daļa:
 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
(IS);
 Būvdarbu apjoms (BA) sadalījums atbilstoši MK noteikumiem
Nr. 871;
 Izmaksu aprēķins (T) – atbilstoši MK 27.05.2017.
noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, sadalījums
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 871.

10.

Pamata prasības
projekta
risinājumiem

9.5. Būvdarbu organizēšanas projekts (DOP) (norādot darbu
organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni
un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai)
9.6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats
9.7. Būvprojektu noformēt atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN
202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšanas” prasībām,
būvizmaksu aprēķinu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas
kārtība””.
u.c. sadaļas, kas nepieciešamas kvalitatīva Būvprojekta izstrādei.
 Prasības teritorijas labiekārtojumam:
- jauns bruģakmens segums celiņiem (pielietot betona
bruģakmeni),
apzaļumošana,
labiekārtojuma
elementu
uzstādīšana;
- velosipēdu statīvu, atkritumu
risinājums, specifikācijas;

urnu,

- norobežota atkritumu konteineru
risinājums, specifikācijas),

soliņu,

novietne

tehniskais
(tehniskais

 Būvkonstrukcijas (tsk., mezgli, detalizācija, specifikācijas)
sienu nojaukšanai, esošo konstrukciju pārbūvei un remontam,
u.c. pēc nepieciešamības, nodrošinot konstrukciju nestspēju
atbilstoši normatīviem.
 Apkures sistēmas iekšējo tīklu atjaunošana, radiatoru ar
regulātoriem uzstādīšana, stāvvadu nomaiņa.
 Elektroapgādes tīkla pārbūve un apgaismojuma ķermeņu
nomaiņa. Ēkas iekštelpu apgaismojumam paredzēt tikai LED
tipa gaismas ķermeņus.
 Datortīklu jaunbūve,
nodrošināšana;

kvalitatīva

interneta

pieslēguma

 Ugunsdrošības sistēma: Dūmu detektoru uzstādīšana;
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 Ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņa, stāvvadu,
izlietņu, dušu (arī to armatūras nomaiņu), WC podu nomaiņu;
 Arhitektūras risinājumi (orientējošu stāvu plānojumu skat.
pielikumā)
- iekšējo un ārējo durvju nomaiņa atbilstoši normatīvu prasībām
(durvīm un citām veramām daļām visā ēkā izmantot viena
ražotāja durvju furnitūru, kas paredzēta paaugstinātai
noslodzei).
- precizēt evakuācijas ceļos izvietoto durvju furnitūras veidu,
pašaizvēršanās mehānismu tipu un vērtņu sinhronizācijas
veidu, piekļuves kontroles un atslēgu sistēmas risinājumus,
- projektējot stiklojumu, paredzēt nepieciešamo marķējumu uz
stikla, aizsardzību pret traumām stiklam plīstot, aizsardzību
pret vandālismu,
- logu nomaiņa, paredzot PVC logu blokus,
- grīdas seguma nomaiņa
funkcionālo pielietojumu;

visās

telpās,

izvērtējot

telpu

- telpu (t.sk. kāpņu telpas un sanitāro telpu) kosmētiskais
remonts, sienu, griestu apdare (telpu iekšējai apdarei paredzēt
kvalitatīvus, cilvēku veselībai nekaitīgus, telpu funkcijai
atbilstošus materiālus).
- Prasības interjera apdares risinājumiem precizēt apdares darbu
tabulā. Iekštelpu apdares risinājumus saskaņot ar pasūtītāju.
Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt
atbilstošiem ēkas funkcijai.
- paredzēt informatīvu plāksnīšu (arī dzīvokļu numurzīmju)
dizainu un izvietojumu telpām, informācijas stendu
(izvietojums, dizains, darba rasējumi);
- Tehniskā aprīkojuma tehnisko
saskaņošana ar pasūtītāju;

specifikāciju

izstrāde,

- Mēbeļu izvietojums
uzstādīšana;

aizsargierīču

žalūzijas

un

saules

 Vides pieejamība saskaņā ar būvniecību regulējošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar
pasūtītāju (detalizēta projekta daļu tehnisko un vizuālo
risinājumu izvēles iespēju izskaidrošana).
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11.

Norādījumi
par
telpu
iekšējo
apdari.

- Iekštelpu apdares risinājumus saskaņot ar pasūtītāju.
- Telpu iekšējai apdarei un
atbilstošiem ēkas funkcijai.

interjera

elementiem

jābūt

- Pielietot kvalitatīvus materiālus.

12.

Norādījumi par
inženiertīklu
ierīkošanu objektā

12.1.

Elektroapgāde
-

iekšējie tīkli pārbūvējami;

12.2. Ūdensapgāde
-

iekšējie tīkli pārbūvējami;

12.3. Kanalizācija
-

iekšējie tīkli pārbūvējami;

12.4. Apkure
-

iekšējie tīkli pārbūvējami;

12.5. Vājstrāvas

13.
Īpašie nosacījumi
14.

Prasības
būvprojekta
tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanai un
iesniegšanai

-

Paredzēt videonovērošanu koplietošanas telpām un
pagalmos pie ieejām, videonovērošanas sistēmas tīkli
projektējami, paredzot pieslēgt sistēmu Iršu pārvaldes
ēkai;

-

apsardzes signalizācijas tīkli projektējami;

-

dūmu detektori;

-

TV antena;

-

iekšējie interneta tīkli projektējami;

Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un
aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes,
redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu).
14.1. Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo 3 (trīs)
eksemplāros uz papīra:
- 1.eksemplārs – būvprojekta izstrādātājam ar oriģinālu
saskaņojumu, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;
- 2.eksemplārs – Būvvaldei ar oriģinālu saskaņojumu, iešūts
Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;
-3.eksemplārs – Pasūtītājam ar oriģināli saskaņojumu.
14.2. Būvprojekts jāsagatavo 5 (piecos) eksemplāros uz papīra:
- 1.eksemplārs – būvprojekta izstrādātājam ar oriģinālu
saskaņojumu, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;
- 2.eksemplārs – Būvvaldei ar oriģinālu saskaņojumu, iešūts
Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;
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- 3 (trīs) eksemplāri – Pasūtītājam ar oriģinālu saskaņojumu
14.3. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 1 (vienā) CD
matricā, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta
sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos:
-

Rasējumi - .dwg (versija līdz 2010.g),

-

Vizuālie materiāli un foto - .jpeg,

-

Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls,

-

Darbu apjomi - .xls

-

Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu
Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas
un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība,
kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm
iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

14.4. Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf
formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā
formāta mapju sadalījumam,
14.5. Tāmes jāieraksta atsevišķā 1 (vienā) CD matricā - .xls
formātā,
14.6. Iesniegt CD matricā .pdf formātā - saskaņojumu un rasējumu
lapas ar parakstiem. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā
tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra
versijā.
15.

Saskaņojumi
būvprojektam

- Ar Pasūtītāju – Kokneses novada dome;
- Ar TN izsniegušajiem dienestiem;
- Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes akcepts

16.

Projektēšanas gaita

Skiču stadijā risinājumi (telpu plāni, labiekārtojums, u.c.) apspriežami ar
pasūtītāju

III PRASĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAI
“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses
novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta
inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.
2. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences
un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem
aktiem;
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3. Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu
reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot
autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.
4.

Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

5. Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku
īstenošanu atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
6.

Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

7. Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma
vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par
nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par
citu apsekojuma laiku.
8. Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai
papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.
9. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var
ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
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2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā,
Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros,
KND/TI/2018/51
sastādīšanas vieta

datums

Informācija par pretendentu*
Pretendenta
nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti*
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā „“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana
ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”
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Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas instrukciju un Tehnisko specifikāciju
un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju
pret tiem nav.
Mēs piedāvājam izstrādāt būvprojektu un veikt autoruzraudzību – saskaņā ar cenu aptaujas
“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses
novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros, KND/TI/2018/51. instrukciju un
tehniskās specifikācijas prasībām par summu:
Apliecinām, ka:
- piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai.
-

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma
darbības laiku;

-

nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt cenu aptaujas instrukcijā
norādītās prasības;

-

darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo
aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši instrukcijai un tehniskai
specifikācijai;

Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa
piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.
Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds*
Pilnvarotās personas amats*:
Pilnvarotās personas paraksts*:
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3.pielikums
VEIDNE INFORMĀCIJAI PAR PIEREDZI PROJEKTĒŠANĀ

Informācija par pretendenta pieredzi projektēšanā 2015. – 2018.gados

Nr.
p.k.

Objekta adrese

Objekta
nosaukums un
veikto
projektēšanas
darbu īss
raksturojums

Darbu
vērtība
EUR bez
PVN

Pasūtītājs (nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese, kontaktpersona, telefona Nr.)

Darbu
uzsākšan
as un
pabeigša
nas gads
un
mēnesis

___________________________________________________________________________
(amats, paraksts, vārds uzvārds)
Z.V.
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4.pielikums

SPECIĀLISTA CV
Līguma izpildē piesaistītā būvspeciālista
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Izglītība:
Dzimšanas datums:
Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...)

Darba pieredze.
Laiks (no ... līdz ...)

Profesionālā pieredze.
Līguma
Īss līguma
Nr.p. nosaukum,
priekšmeta
k.
adrese
apraksts
1.
2.

Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai
kvalifikācija (-as)

Uzņēmums

Līguma
izpildes
gads

Pasūtītājs,
tālrunis

Amats

Līguma cena
(EUR, bez
PVN)

Amats

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos
(pretendenta)
līguma izpildē.
Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista
vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________
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5.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā,
Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros,
KND/TI/2018/51
2018.gada _______________
Pretendenta nosaukums:
Vienotais reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
e-pasts:
Kontaktpersona:
Bankas kods un konts:

Iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju un tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā
parakstījušies, piedāvājam veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību par summu:
Nr.
1.

Nosaukums

Skaits
(gab.)
1

Summa bez
PVN, EUR

PVN

Summa ar
PVN, EUR

Būvprojekts minimālā
sastāvā
2. Būvprojekts
1
3. Autoruzraudzība
1
Summa kopā, EUR
Ar šo apliecinām:
1. savu dalību tirgus izpētē “Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos,
Iršu pagastā, Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
2. ka esam iepazinušies ar instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir
skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu
piedāvājumu).
4. ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un tehniskās
specifikācijas nosacījumiem.
5. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā nosacījumus.
Pilnvarotā persona: ____________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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