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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta kārtībā) 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs   
RNP 2010/07 

1.2. Pasūtītājs  
Rēzeknes novada pašvaldība 

Pasūtītāja rekvizīti:   
adrese:   Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 
reģistrācijas numurs 90009112679 
banka                              Latvijas Hipotēku un zemes banka Rēzeknes nodaļa 
kods                                LHZBLV22    
konta numurs          LV66LHZB4600170057001 
tālruņa Nr.           +371 64622238 
faksa Nr.           +371 64625935  
e-pasta adrese            aivars.skrebinskis@rdc.lv                     
Kontaktpersona Aivars Skrebinskis, tālr. 64607185. 

1.3. Iepirkuma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta 
izstrāde, saskaņā ar skiču projektu „Dricānu vidusskolas sporta zāle – jaunbūve” 
un projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kā arī autoruzraudzības veikšana 
būvniecības laikā.  
CPV kods: 71000000-8  
arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi 

1.4. Līguma izpildes laiks 
       2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 9.jūnijam, 
plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldībā 17.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, 
Rēzeknē, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 
nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts 
tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.  

1.5.2. Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā 1.stāvā mazajā zālē, 
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 2010.gada 9.jūnijā plkst.11-00. 

1.5.3. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to          
pilnvarotie pārstāvji.  

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 60 

(sešdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 
1.5.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.  

1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1. punktā 
noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma 
termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma 
derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  
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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā) 
1.7. Piedāvājuma noformēšana 

1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras 
jānorāda:   
• pasūtītāja nosaukums un adrese; 

• pretendenta nosaukums un adrese; 

• atzīmes – 
* Piedāvājums iepirkumam “Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā 

projekta izstrāde”  
 * Identifikācijas numurs RNP 2010/07 
 * Neatvērt līdz  2010.gada 9.jūnijam, plkst.11-00. 

1.7.2. Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām: 
• pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; 

• tehniskais piedāvājums;  
• finanšu piedāvājums, kas sastāv no tehniskā projekta izgatavošanas un 

autoruzraudzības izmaksām.   
1.7.3. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī iepirkuma nolikuma, 

prasībām, kā arī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.154 
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, latviešu valodā, 
cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar Pretendenta 
zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu.  

1.7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 
labojumiem. 

1.7.5. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.5.1.punktā noteikto 
gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.7.6. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja 
pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas 
saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti. 

1.7.7. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu 
saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Rēzeknes novada 
pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 17.kabinetā. Piedāvājuma 
grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā, slēgtā aploksnē. Uz 
aploksnes jābūt informācijai par iepirkumu un papildus norādei – 
„Grozījumi”   vai   „Atsaukums”.   Piedāvājuma   atsaukšanai   ir   bezierunu 
raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. 
Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek 
uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.8. Cita informācija 
Saņemot nolikumā noteiktajā termiņā, kārtībā un veidā iesniegtu piedāvājumu, 
pasūtītājs reģistrē piedāvājumus iesniegšanas secībā, norādot Pretendenta 
nosaukumu un reģistrācijas numuru juridiskai personai, adresi, e-pasta adresi, 
tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.  
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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta kārtībā) 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta 

izstrāde, kas ir veicama atbilstoši  skiču projektam „Dricānu vidusskolas sporta 
zāle. Jaunbūve” un darba uzdevumam (1.pielikums).  

2.2. Ar skiču projektu „Dricānu vidusskolas sporta zāle. Jaunbūve” pretendenti var 
iepazīties darba dienās laikā no plkst.8-00 līdz 16-30 Rēzeknes novada 
pašvaldībā 35.kabinetā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, sazinoties iepriekš ar 
kontaktpersonu telefoniski vai ar e-pasta palīdzību. 

3. Prasības pretendentiem 
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

     Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 
neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja: 
3.1.1. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,  
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 
organizācijā; 

3.1.2. Pretendents tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība 
ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu; 

3.1.3. pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas 
institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu  normatīvo aktu būtiskā 
pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību 
būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida 
darba līguma noslēgšanas; 

3.1.4. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas  
novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

3.1.5. Pretendentam ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi. 

3.1.6. Ja pretendentam nav attiecīgu speciālistu kādā no projekta izstrādāšanai 
nepieciešamajām specialitātēm – pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus. 

4. Iesniedzamie dokumenti 
4.1. Pretendentu atlases dokumenti 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta 
(juridiskās personas) vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā 
norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka uz 
Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā 
daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi. 

4.1.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 
4.1.3. Būvprakses sertifikāta kopija ēku konstrukciju projektēšanā. 
4.1.4. Būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšanā.  
4.1.5. Būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

projektēšanā. 
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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta kārtībā) 

4.1.6. Sertifikāta kopija elektroietaišu projektēšanā. 
4.1.7. Būvprakses sertifikāta kopija ekonomisko daļu un tāmju sastādīšanā. 
4.1.8. Atsauksmes no pašvaldībām (vismaz no trim) par kvalitatīvi izgatavotiem 

jau realizētiem būvprojektiem. 
4.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums).  
4.3. Papildus šī Nolikuma 4.1.1.-4.1.4.punktos norādītajiem dokumentiem 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba 
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par iepirkuma rezultātiem iesniedz: 
4.3.1. kompetentas institūcijas  izziņu, kas apliecina, ka Pretendents nav 

pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā 
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta ( izziņai jābūt izdotai ne 
agrāk kā 3 mēnešus pirms iesniegšanas dienas); 

4.3.2. izziņu, kuru izdevis valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu 
administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas 
iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka 
pretendentam nav nodokļu vai  valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parāda ( izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 3 mēnešus pirms 
iesniegšanas dienas). 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
5.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no 

piedāvājumiem, kas atbilst šī Nolikuma prasībām un skiču projektam. 
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
5.3. Pirms finanšu piedāvājuma (Pielikums Nr.2) pārbaudes, iepirkuma komisijas 

locekļi pārliecinās, ka finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. 
5.4. Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, 

iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija 
paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā tika labotas pieļautās kļūdas. 
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

5.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

Saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma izvēles kritēriji 

un to skaitliskās vērtības: 

kritērijs 

Kritērija 

īpatsvars 

Maksimālais 

punktu skaits  

Aprēķina 

formula 

C – Kopējā cena bez 
PVN (LVL) 

60% 
 

60 
 

 
Pc = Cmin / Cpr x M 

K1 – Pretendenta 
piedāvātais līguma 
izpildes termiņš  

20% 20 
 
 

Pk1 = Kmin /Kpr  x M  
K2 – Autoruzraudzības 
izmaksas  

20% 20 
 

              Pk2 = Kmin /Kpr  x M 
Maksimālais 
iespējamais kopējais 
punktu skaits 

 
100% 

100 
 

 
              P = Pc + K1 + K2 
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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta kārtībā) 

Pc – pretendenta iegūtais punktu skaits par kritēriju C; 
Pk1 – pretendenta iegūtais punktu skaits, izvērtējot kritēriju K1; 
Pk2 – pretendenta iegūtais punktu skaits, izvērtējot kritēriju K2; 
M – kritērija maksimālais punktu skaits; 
Cmin – viszemākā piedāvātā kopējā cena;  
Cpr – vērtējamā pretendenta piedāvājuma kopējā cena; 
Kpr – pretendenta piedāvājuma attiecīgā kritērija vērtība;  

Kmin – minimālais piedāvātais skaitlis attiecīgajā kritērijā; 
P – pretendenta iegūtais galīgais punktu skaits.  
5.6.  Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko 

vidējo galīgo vērtējumu, saskaņā ar 5.5.punktā noteiktajiem piedāvājumu 
vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

5.7. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanas 
tiesību piešķiršanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi 
piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāku cenu.  

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
6.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga: 

6.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 
pieejamās datubāzēs 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 izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai; 

6.1.2. pieprasīt papildu informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem 
Pretendentu atlases dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt 
Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus (Pretendentam 
papildus informācija jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā); 

6.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 
pretendentu; 

6.1.4. pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei; 
6.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
6.1.6. Izvēlēties nākošo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izvēlētais 

pretendents atsakās slēgt tehniskā projekta izgatavošanas līgumu. 
6.2. Iepirkuma komisijai ir pienākums: 

6.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem. 
6.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēloties 
piedāvājumu, vai arī pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu vai 
pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.3. Ja kādā no vērtējumiem iepirkuma komisijas locekļiem balsis atšķiras un sadalās 
līdzīgi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss. 
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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta kārtībā) 

 
7. Apmaksas nosacījumi 

7.1. Samaksa par izpildīto darbu tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc 
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par izpildīto darbu un rēķina 
saņemšanas. Priekšapmaksa netiek paredzēta. 
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Identifikācijas numurs: RNP 2010/07 

Iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles 

tehniskā projekta izstrāde” nolikums 

(Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā) 

1.pielikums 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

    Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūves projektu, kas ietver arī vestibilu, garderobes, 
ģērbtuves un sanitāri – higiēniskos mezglus izstrādāt, pamatojoties uz 2009.gada aprīlī izgatavoto 
izvērsto skiču projektu un 2008.gada 22.augustā izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu 
Nr.180/2008. 
    Tehniskā projekta izstrādei ir jāveic ģeoloģiskā izpēte. 
    Tehniskajā projektā ir jāiekļauj sekojošas sadaļas: 
- vispārīgā daļa; 
- būvniecības ģenerālais plāns; 
- arhitektūras daļa; 
- būvkonstrukcijas; 
- apkure un ventilācija; 
- ūdensvads un kanalizācija; 
- elektroapgāde; 
- vājstrāvas tīkli un signalizācija; 
- teritorijas labiekārtošana; 
- objekta būvdarbu tāme; 
- būvdarbu apjomi. 
    Būvniecības tehniskais projekts ir jāiesniedz pasūtītājam grafiskā veidā 4 (četros) eksemplāros ar 
visiem paredzētajiem saskaņojumiem, tai skaitā arī novada būvvaldes saskaņojumu, klat pievienojot 
datordisku ar pilnu tehniskā projekta saturu bez objekta tāmes. 
    Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs. 
    Projektētājam, nepieciešamības gadījumā, pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas ir jāveic tehniskā 
projekta korekcijas un papildinājumi. 
    Dricānu vidusskolas sporta zāli piesaistīt atbilstoši izvērstā skiču projekta risinājumam. 
    Sporta zāles iekšējie izmēri: 32,0 m x 22,0 m; augstums 9,9 metri. 
    Automašīnu stāvlaukumu, atšķirībā no skiču projekta, izvietot projektējamās sporta zāles dienvidu 
pusē, apmēram 30 metru attālumā no tās un nomājamā zemes gabala.  
    Automašīnu stāvlaukumu paredzēt 25 (divdesmit piecām) vieglajām automašīnām, tai skaitā        
2 (divas) vietas invalīdu autotransportam, un 10 (desmit) autobusiem. 
    Ziemas dārzu projektā neparedzēt. 
    Trenažieru telpas Nr.004 vietā pagrabā izvietot 2 (divas) ģērbtuves. 
    Atšķirībā no skiču projekta, ārsienās paredzēt koka vai metāla statņus. 
    Sporta zāles grīdas segums – cietkoka dēlīšu segums uz elastīgiem gumijas amortizatoriem un 
iezīmētiem sporta laukumiem. 
    Sporta zāles apkuri paredzēts pieslēgt pie esošās skolas apkures sistēmas, kurai ir pietiekošas 
siltumjaudas rezerves. 
    Paredzēt piekļuvi visiem līmeņiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem.        
 

   
 
 
Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītājs                                                            A.Skrebinskis 
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2.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

                                   IEPIRKUMAM Nr. RNP  2010/07 
 

„Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrāde” 
 

1. Iesniedza 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 
 
 
 

 

 
2. Iesniedzēja kontaktpersona 
Vārds, uzvārds  

Adrese  
Tālr./fax  

e- pasta adrese  
 
3. Piedāvājums 

______________________________ piedāvā izpildīt darba uzdevumā noteiktos darbus iepirkuma dokumentos 

norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu: 

Nr.p.k. Iepirkums 

Cena (latos) 

bez PVN (summa 

uzrādāma arī 

vārdiski) 

Cena (latos) 

ar PVN (summa 

uzrādāma arī 

vārdiski) 
1. Tehniskā projekta izgatavošanas izmaksas   
2. Autoruzraudzības veikšanas izmaksas   

              Kopējā piedāvājuma cena   
 
4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
 

      Šis piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
 

5.   Apliecinu, ka: 
- nav nekādā veidā ieinteresētības nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros; 

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma dokumentos norādītās 

prasības; 

- sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

Vārds, uzvārds, 

Amats 

 

 

Paraksts, 

zīmoga 

nospiedums 

 

Datums 
 

 


