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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 1.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2016/2 
 
1.2. Pasūtītājs  SIA “BAUSKAS  SLIMNĪCA”  Reģistrācijas Nr. 43603017682  Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901  Tālrunis +371 63924696; fakss +371 63923437  A/S „SEB BANKA” 

LV54UNLA0029700142810 
 UNLALV2X 

1.2.1. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā, kuru organizē un 
realizē saskaņā ar SIA “Bauskas Slimnīca” valdes locekles Mirdzas Brazovskas 
rīkojumu par iepirkuma veikšanu Nr. 4-02/13 no 2016.gada 20. jūnija. 

 
1.3. Pretendents 1.3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība vai 
personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām 
pasūtītāja prasībām. 

Par iepirkuma pretendentu var būt jebkurš piegādātājs „Publisko iepirkumu likums” 
izpratnē. 

1.4. Iepirkuma priekšmets un CPV kods 1.4.1. Iepirkuma priekšmets ir „telpu remonts”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 
1.Pielikumu  „Tehniskā piedāvājumu forma” 

1.4.2. CPV kods 45215140-0  (Slimnīcu telpu celtniecības darbi), 
1.4.3. Iepirkums nav sadalīts daļās. 

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta 1.5.1. Līguma darbības laiks: 3. Mēneši sākot ar nākamo dienu pēc līguma noslēgšanas.  
1.5.2. Līguma izpildes vieta:  SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/2,- stacionāra ēka, Bauskā, Bauskas novads, 

LV-3901.  SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/1,- poliklīnikas ēka, Bauskā, Bauskas 
novads, LV-3901.  SIA „Bauskas slimnīca”, Saules ielā 5,- rehabilitācijas nodaļa, Bauskā, Bauskas 
novads, LV-3901.  SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/4,- dezinfekcijas kameras ēka, Bauskā, 
Bauskas novads, LV-3901. 

1.6. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to 1.6.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 
un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā 
www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir 
publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī iespēju 
ieinteresētajiem pakalpojuma sniedzējiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras 
dokumentiem SIA „Bauskas slimnīca” administrācijā 305. kabinetā. Ja ieinteresētais 
piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs 
tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo 
dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts 
laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

1.6.2. Visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem 
sniegtās atbildes, papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus 
nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www. bauskasslimnica.lv 



3 

sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, 
tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis. 

 
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 1.7.1. Piedāvājumus iepirkumam „Telpu remonts” Pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz 

Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā 
personāla administratorei (303.kabinets), darba dienās no pulksten 800  līdz 1600 
(pusdienas pārtraukumu no pulksten 1200 līdz 1300), 15.07.2016.gadā no pulksten 8.00 
līdz 10.00, vai iesūta pa pastu iepirkuma komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, 
Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz 2016. gada 15.jūlijam plkst. 10:00. Pasta 
sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam 
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks 
iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots iesniedzējam. 

1.7.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka 
piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

1.7.3. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to 
iesniegšanas secībā. Pasūtītājs uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. 
Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija 
nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

1.7.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dārza iela 7/1, 
Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā pie personāla administratores 
(303.kabinets) darbdienās, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir 
bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. 
Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts 
pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.7.5. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai 
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas 
brīdim, vai, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek 
izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.6. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikumā noteiktos 
gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentam netiek atdoti. 

1.7.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 
norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai 
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

 
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 1.8.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, 

skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.8.2. Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina 

piedāvājuma spēkā esošā termiņa par konkrēta termiņa pagarinājumu, kas 
noformējams rakstiski. 

1.8.3. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, Pretendenta 
piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 

 
1.9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 1.9.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā + izmaksu tāmi arī 

elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā). 
1.9.2. Dokumenti jāiesniedz datorsalikumā latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt ar satura 

rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu, sanumurētām. Uz pēdējas lapas 
aizmugures, cauršūšanai izmantotais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, 
norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina 
Pretendenta pārstāvis. 

1.9.3. Informatīvais materiāls par tehnisko piedāvājumu (apraksti, katalogi, bukleti) 
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jāpievieno piedāvājumam, bet nav jācaurauklo. 
1.9.4. Ja kādu no dokumentiem pretendents iesniedz svešvalodā, tam obligāti jāpievieno 

tulkojums latviešu valodā. Tulkojumu ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu 
apstiprina iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. Ja svešvalodā iesniegtam 
dokumentam nav pievienots apstiprināts tulkojums, iepirkuma komisija uzskatīs, ka 
šis dokuments nav iesniegts. 

1.9.5. Iesniedzamo dokumentu kopijas ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apstiprina 
iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs 
visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 
apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

1.9.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, 
izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. 

1.9.7. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt 
piedāvājuma variantus. 

1.9.8. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumā norādītajām 
prasībām un tam jāietver: 

 Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos 
iepirkumā (2.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno 
pilnvaras oriģināls. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta 
visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura 
pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu; 

 Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3.punkts); 
 Tehniskais piedāvājums (nolikuma 1. pielikums); 
 Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam. 

1.9.9. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz 
aploksnes jābūt šādām norādēm: 

 Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901; 
 Norāde: Iepirkuma „Telpu remonts”, ar ID Nr. BS 2016/2, iepirkuma komisijai; 
 Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālrunis; 
 Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 

1.9.10. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkumu. 
1.9.11. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 

1.pielikumā norādītajai tehniskā piedāvājuma formai un 3. pielikumā norādītajam 
finanšu piedāvājuma formai. 

1.9.12. Finanšu piedāvājumā katrai pakalpojuma pozīcijai pakalpojuma cenu norāda Eiro 
bez PVN. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kuras 
rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. 

1.9.13. Līguma izpildes laikā, līdzēji nav tiesīgi mainīt līgumcenu. 
 
1.10. Iepirkuma metode 1.10.1. Iepirkuma metode – iepirkums „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā 
 
1.11. Finansēšanas avots 1.11.1. Pasūtītāja pašu finansējums. 
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1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs 
1.12.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.  
1.12.2. Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis 

iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. 
 
1.13. Piedāvāto pakalpojumu izpildes garantijas laiks 1.13.1. Remontdarbu garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks kā 24 mēneši no objekta 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
 

1.14. Iepirkuma nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona 
1.14.1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 
pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz trīs dienu laikā, kā arī ievieto SIA „Bauskas 
slimnīca” interneta mājas lapas www.bauskasslimnica.lv sadaļā “Iepirkumi”. 

1.14.2. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona: 
 Nolikuma izskaidrošanai un tehniskās specifikācijas izskaidrošanai: 

Vārds, uzvārds: Sandra Drozdovska 
Amats Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
Adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 
Tālrunis: 63923744 
Fakss: 63923437 
E-pasta adrese: b_gram@apollo.lv 

 
1.15. Iepirkuma dokumenti 
1.15.1. Iepirkuma dokumentu komplektu veido: 

Iepirkuma Nolikums. 
 Nolikuma pielikums Nr.1. – „Tehniskā piedāvājuma forma”; 
 Nolikuma pielikums Nr.2. – „Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma”; 
 Nolikuma pielikums Nr.3. – „Finanšu piedāvājuma forma”. 

1.15.2. Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas un ir izskatāmi un vērtējami 
kopsakarībā ar Nolikumu. 

 
2. APMAKSAS NOSACĪJUMI 

2.1. Avansa maksājums paredzēts 20% apmērā no kopējās Līgumsummas. 
2.2. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt vienu starpmaksājumu par faktiski paveikto darbu apjomu. 

Starpmaksājuma pieprasījuma apmērs nedrīkst pārsniegt 50% no kopējās līgumsummas. 
Starpmaksājums tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina 
iesniegšanas un faktiski paveikto darbu apjoma pārbaudes. 

2.3 Atlikusī summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumsaistību 
pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 

 
3. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU  

Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendentam un pretendenta norādītajām personām, uz 
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām, ir pietiekama kvalifikācija, nepieciešamās profesionālās un tehniskās 
spējas un nepieciešamais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz: 
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3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru 
parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona; 

3.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas 
iestādes ārvalstīs izdota Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības 
dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai 
apakšuzņēmēja (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) reģistrācijas apliecības 
kopija. 

3.3. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, ka tas ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, 
saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un MK 19.10.2011. noteikumu Nr.799 
„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām vai attiecīgā profesionālā reģistrā 
ārvalstīs. 

3.4. Pretendentam ir sertificēti speciālist ēku būvdarbu vadīšanā, ko apliecina Būvprakses un 
arhitekta prakses sertifikātu reģistrā un/vai Sertificēto elektroietaišu speciālistu reģistrā 
izdoti dokumenti. Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta 
kopija attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka 
attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas 
Republikā. 

3.5. Uz Pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā 
minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija informāciju iegūst valsts informācijas sistēmās, 
ņemot vērā PIL 8.² panta septītās daļas nosacījumus. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai 
pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.² panta piektās daļas 3.punktā minēto personu 
pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, 
ka uz to un PIL 8.² panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā panta piektajā 
daļā noteiktie gadījumi. 

3.6. Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1  „Tehniskā 
piedāvājuma forma”. 

3.7. Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3 „Finanšu 
piedāvājuma forma”. 

3.8. Informatīvie materiāli par Pretendenta piedāvāto pakalpojumu. Nav obligāti. 
 

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO 
PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 4.1. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: 

4.2.1.    1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude, 
4.2.2.     2.posms – pretendentu atlase, 
4.2.3.     3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, 
4.2.4.     4.posms – finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

4.2. Komisija pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību noteikumu 1.9.punktā 
norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši 
noteikumu prasībām. Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts 
tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska. 

4.3. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību noteikumu 3.punktā norādītajām prasībām. Ja 
Pretendents nav iesniedzis prasībām atbilstošus dokumentus vai ir sniedzis nepatiesu 
informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasītos 
dokumentus, iesniegtais piedāvājums netiek vērtēts. 

4.4. Ja Komisija konstatē, ka, atbilstoši noteikumu 3.punktam, iesniegtajos dokumentos 
ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents izskaidro vai 
papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

4.5. Pārbaudot Pretendentu atbilstību noteikumu 3.punktā norādītajām prasībām, Komisija arī 
pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.² panta piektās daļas 1., 



7 

2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Pretendentu pārbaude tiek veikta, atbilstoši PIL 8.² panta 
septītās daļas nosacījumiem. 

4.6. Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību noteikumu 1.pielikuma Tehniskajam 
piedāvājumam. Tāmēs ir jābūt precīzi iekļautiem visiem Pasūtītāja tehniskajā piedāvājuma 
formā norādītajiem darbiem un to daudzumiem. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti. 

4.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisko kļūdu, ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija tās 
izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, 
kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā 
labojumus. 

4.8. Komisija izvērtē finanšu piedāvājumu cenas, pārliecinoties, vai nav iesniegts pārāk lēts 
piedāvājums. 

4.9. Komisija, no visiem piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, izvēlas 
piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 
5. IEPIRKUMA LĪGUMS  

5.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu noslēdz 
iepirkuma līgumu. 

5.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija 
ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārliecinoties vai tas 
nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš 
atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents 
atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

5.3. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par 
iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājas lapā internetā 
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma komisijas pieņemtajam lēmumam. 

5.4. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapu internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus 
minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājas lapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 

5.5. Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, 
ievērojot šā likuma 67.1 panta noteikumus. 
 
 

Pielikumā: 1. pielikums. „Tehniskā piedāvājuma forma” 
2. pielikums. „Pieteikums par piedalīšanos konkursā forma” 
3. pielikums. „Finanšu piedāvājuma forma” 
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Pielikums Nr.1 Iepirkuma „Telpu remonts” nolikumam 
(Iepirkuma ID Nr. BS 2016/2) 

  
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iepirkumam „Telpu remonts” ID Nr. BS 2016/2 
 

Ar šo ___________________ iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Telpu remonts”, 
ID Nr.  BS 2016/2. 

1. Izmaksu tāmes jāsagatavo, atbilstoši iepirkuma Tehniskās specifikācijas Darba uzdevumu 
sarakstam un 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām”. Izmaksu tāme piedāvājumam jāpievieno 
arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā). 
 
2. Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, tos var aizstāt ar 
ekvivalentu citu ražotāju izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka to galvenie raksturlielumi 
ir līdzvērtīgi Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem. 
 
3. Veicot remontdarbus, uzņēmējam jāņem vērā, ka remontdarbu laikā netiek pārtraukta 
slimnīcas un poliklīnikas darbība, kas var radīt atsevišķu darbu veikšanu ārpus darba laika, vai 
ierobežotā laika periodā. 
 

DARBA UZDEVUMU SARAKSTS 
 

 Stacionāra ēkas, rehabilitācijas nodaļa     Telpa  Nr.13   1 Grīdu demontāža m2 14.10 
2 Grīdas lāgu montāža ar līmeņošanu m2 14.10 
3 Škēslatu montāža solis 300mm m2 14.10 
4 OSB 22mm montāža m2 14.10 
5 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 14.10 
6 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 14.10 
7 Sienu sagatavošana krāsošanai m2 44.66 
8 Sienu krāsošana m2 44.66 
9 Sienas flīzēšana m2 4.00 

10 Griestu sagatavošana krāsošanai m2 14.10 
11 Griestu krāsošana m2 14.10 
12 Santehnisko trubu demontāža, jauno montāža (vietas 

sakārtošana) k-ts 1.00 
13 Izlietnes ar skapīti montāža(vecās izlietnes 

demontāža) gab 1.00 
14 Gaismekļu demontāža un jaunu LED gaismekļu 

600x600 montāža gab 2.00 
15 Jaunu rozešu montāža gab 4.00 
16 Slēdža nomaiņa uz 2 p slēdzi gab 1.00 
17 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām k-ts 1.00 
18 Nerūsējoša tērauda leņķu montāža pie durvīm gab 2.00 
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19 Durvju remonts gab 1.00 
       Telpa  Nr.7   1 Grīdas, sienu flīžu demontāža m2 56.00 
2 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 11.10 
3 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 11.10 
4 Sienu izvilkšana m2 45.00 
5 Sienu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana m2 41.00 
6 Sienu krāsošana m2 41.00 
7 Stāvvada apšūšana ar reģipsi t.m 3.00 
8 Sienas flīzēšana 7 un 8 kabinetā m2 8.00 
9 Santehnisko trubu demontāža, jauno montāža (vietas 

sakārtošana) 7 un 8 kabinetā k-ts 2.00 
10 Griestu izvilkšana m2 11.10 
11 Griestu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana m2 11.10 
12 Griestu krāsošana m2 11.10 
13 Izlietnes ar skapīti montāža(vecās izlietnes 

demontāža) 7 (lielo izlietni) un 8 kabinetā gab 2.00 
14 Gaismekļu demontāža un jaunu LED gaismekļu 

600x600 montāža gab 2.00 
15 Jaunu rozešu montāža gab 7.00 
16 Slēdža nomaiņa uz 2 p slēdzi gab 1.00 
17 

Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 
un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām, ventilācijas 
nosūcei 

k-ts 1.00 

18 Cauruma urbšana fasādes sienā ar dimanta urbi d-
160mm gab 1.00 

19 Ventilācijas cauruļu ar fasondaļām montāža 
d-125mm t.m 5.00 

20 Stiprinājumi ventilācijas caurulei k-ts 1.00 
21 Kanāla ventilatora montāža ar slēdzi TD-350/125 gab 1.00 
22 Nosūces montāža virs darba vietas - nerūsējoša 

tērauda 1000x600 gab 1.00 
23 Durvju remonts gab 1.00 

       Telpa  Nr.22   1 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 27.00 
2 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 27.00 
3 Sienu sagatavošana krāsošanai m2 62.88 
4 Sienu krāsošana m2 62.88 
5 Piekārto griestu demontāža m2 27.00 
6 Griestu izvilkšana m2 27.00 
7 Griestu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana m2 27.00 
8 Griestu krāsošana m2 27.00 
9 Gaismekļu demontāža un jaunu LED gaismekļu 

600x600 montāža gab 2.00 
10 Jaunu rozešu montāža gab 8.00 
11 Slēdža nomaiņa uz 2 p slēdzi gab 1.00 
12 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām k-ts 1.00 
13 Durvju remonts gab 1.00 
14 Durvju stikla nomaiņa gab 1.00 
15 Nerūsējoša tērauda leņķu montāža pie durvīm gab 2.00 
16 Nerūsējoša tērauda uzliku montāža durvju kārbām gab 2.00 
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17 Nerūsējoša tērauda caurules montāža pie sienas - 
vingrošanas stienis t.m 5.90 

18 Stiprinājumu montāža gab 10.00 
       Telpa  Nr.23   1 Grīdu demontāža m2 26.60 
2 Grīdas lāgu montāža ar līmeņošanu m2 26.60 
3 Škēslatu montāža solis 300mm m2 26.60 
4 OSB 22mm montāža m2 26.60 
5 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 26.60 
6 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 26.60 
7 Minerit demontāža k-ts 1.00 
8 Sienu apšūšana ar reģipsi m2 20.20 
9 Sienu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana m2 58.46 

10 Sienu krāsošana m2 58.46 
11 Griestu sagatavošana krāsošanai m2 26.60 
12 Griestu krāsošana m2 26.60 
13 Sienas flīzēšana m2 4.00 
14 Santehnisko trubu demontāža, jauno montāža k-ts 1.00 
15 Izlietnes ar skapīti montāža(vecās izlietnes 

demontāža) gab 1.00 
16 Gaismekļu demontāža un jaunu LED gaismekļu 

600x600 montāža gab 2.00 
17 Jaunu rozešu montāža gab 8.00 
18 Slēdža nomaiņa uz 2 p slēdzi gab 1.00 
19 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām k-ts 1.00 
20 Durvju remonts gab 1.00 

       Telpa  Nr.24   1 Grīdu demontāža m2 13.10 
2 Grīdas lāgu montāža ar līmeņošanu m2 13.10 
3 Škēslatu montāža solis 300mm m2 13.10 
4 OSB 22mm montāža m2 13.10 
5 Hidroizolācijas izbūve grīdai m2 13.10 
6 Grīdas flīzēšana m2 13.10 
7 Sienu izvilkšana m2 48.84 
8 Sienu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana m2 21.16 
9 Sienu krāsošana m2 21.16 

10 Sienu flīzēšana m2 27.68 
11 Griestu izvilkšana m2 13.10 
12 Griestu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana m2 13.10 
13 Griestu krāsošana m2 13.10 
14 Santehnisko trubu demontāža, jauno montāža (vietas 

sakārtošana) izlietnei un dušai k-ts 2.00 
15 Dušas kabīnes montāža gab 1.00 
16 Izlietnes ar skapīti montāža(vecās izlietnes 

demontāža) gab 1.00 
17 Gaismekļu demontāža un jaunu LED gaismekļu 

600x600 montāža gab 2.00 
18 Jaunu rozešu montāža gab 5.00 
19 Slēdža nomaiņa uz 2 p slēdzi gab 1.00 
20 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām k-ts 1.00 
21 Durvju remonts gab 1.00 
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       Telpa  Nr.10   1 Sienu sagatavošana krāsošanai telpā un WC m2 52.78 
2 Sienu krāsošana Telpā un WC m2 52.78 
3 Piekārto griestu remonts m2 22.40 
4 Durvju vērtnes nomaiņa gab 1.00 
5 Ventilatora montāža un pieslēgšana WC gab 1.00 
6 Jaunu rozešu montāža gab 6.00 
       Telpa  Nr.16,17   1 Grīdu demontāža m2 16.90 
2 Grīdas lāgu montāža ar līmeņošanu m2 16.90 
3 Škēslatu montāža solis 300mm m2 16.90 
4 OSB 22mm montāža m2 16.90 
5 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 16.90 
6 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 16.90 
7 Sienu sagatavošana krāsošanai m2 52.62 
8 Sienu krāsošana m2 52.62 
9 Sienu flīzēšana m2 4.00 

10 Griestu sagatavošana krāsošanai m2 19.00 
11 Griestu krāsošana m2 19.00 
12 Santehnisko trubu demontāža, jauno montāža k-ts 1.00 
13 Izlietnes ar skapīti montāža(vecās izlietnes 

demontāža) gab 1.00 
14 Gaismekļu demontāža un gaismekļu montāža 

(noņemtie citā telpā) gab 2.00 
15 Ventilatora montāža un pieslēgšana gab 1.00 
16 Jaunu rozešu montāža gab 6.00 
17 Slēdža nomaiņa uz 2 p slēdzi gab 1.00 
18 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām k-ts 1.00 
19 Durvju remonts gab 2.00 

       Telpa  Nr.18;19;20;21   1 Sienu, griestu sagatavošana krāsošanai m2 135.17 
2 Sienu, griestu krāsošana m2 135.17 
3 Durvju remonts gab 4.00 
4 Jaunu rozešu montāža gab 6.00 
5 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un gaismekļu pārbūvei uz 2 grupām k-ts 1.00 
6 Atbalstdēļa montāža uz sienas t.m 6.00 
       Telpa  Nr.6   1 Poda demontāža gab 1.00 
2 Dušas kabīnes demontāža gab 1.00 
3 Grīdas sagatavošana krāsošanai m2 11.10 
4 Grīdas krāsošana m2 11.10 
5 Griestu sagatavošana krāsošanai m2 11.10 
6 Griestu krāsošana m2 11.10 
7 Ventilācijas cauruļu ar fasondaļām montāža 

d-125mm t.m 1.50 
8 Stiprinājumi ventilācijas caurulei k-ts 1.00 
9 Virtuves tvaika nosūcēja H200 montāža gab 1.00 

10 Jaunu rozešu montāža gab 6.00 
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11 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 
un tvaika nosūcējam k-ts 1.00 

12 Durvju remonts gab 2.00 
       Telpa  Nr.44   1 Šahtu lūku līstu remonts t.m 19.00 
2 Sienu sagatavošana krāsošanai m2 147.58 
3 Sienu krāsošana m2 147.58 
4 Jaunu rozešu un slēdžu montāža gab 25.00 
5 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un tvaika nosūcējam k-ts 1.00 
6 Piekārto griestu remonts m2 101.10 
7 Atbalstdēļa montāža uz sienas t.m 50.00 
       Telpa  Nr. – koridors pie CT   1 Grīdu demontāža m2 59.54 
2 Grīdas lāgu montāža ar līmeņošanu m2 59.54 
3 Škēslatu montāža solis 300mm m2 59.54 
4 OSB 22mm montāža m2 59.54 
5 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 59.54 
6 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 59.54 
       Apskašu telpa  - SMPP   1 Linoleja demontāža m2 24.50 
2 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 24.50 
3 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 24.50 
4 Sienu, griestu sagatavošana krāsošanai m2 83.48 
5 Sienu, griestu krāsošana m2 83.48 
6 Nerūsējošā tērauda stūrīšu montāža gab 2.00 
7 Durvju demontāža/montāža gab 1.00 
8 Jaunu rozešu un slēdžu montāža gab 12.00 
9 Elektroinstalācijas montāžas darbi jaunajām rozetēm 

un kondicionierim k-ts 1.00 
10 Sienas lampas montāža gab 1.00 
11 Aizkaru sliedes montāža (medicīniskais sertifikāts) t.m 9.50 

  Kondicionieris   
1 Midea MSMACU-18HRFN1-MOB02-18HFN1 split 

tipa kondicionieris k-ts 1.00 
2 Aukstuma agenta vara caurules t.m 10.00 
3 Kondicionieru komutācijas vadi t.m 10.00 
4 Kondensāta novadīšanas caurules (paštece) ar 

pieslēgšanos kanalizācijai t.m 2.00 
5 Penālis komunikāciju nosegšanai k-ts 1.00 
6 Kronšteini un stiprinājumi ar vibrobalstiem gab 1.00 
       Poliklīnika     Arhīva telpas pagrabstāvā   1 Preskartona demontāža m2 52.40 
2 Plauktu demontāža st 4.00 
3 Betona visrmas gruntēšana m2 103.70 
4 Betona virsmas špaktalēšana,  slīpēšana m2 103.70 
5 Poliuretāna grīdas izveide m2 103.70 
6 Šahtas izlīdzināšana gab 4.00 
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7 Apkures stāvvada demontāža/montāža - no pagraba 
līdz 3 stāvam t.m 12.00 

       Garāžas teritorija – Dārza iela 7/4     Jumts dezinfekcijas kameras ēkai   1 Vecā kausējamā bituma seguma demontāža m2 164.06 
2 Parapetu demontāža tos saglabājot t.m 25.60 
3 Notekreņu un cauruļu demontāža t.m 33.80 
4 Betona pārseguma remonts ar cementa javu m2 164.06 
5 Jumta gruntēšana ar bituma grunti ieskaitot 

parapetus m2 164.06 
6 Jumta seguma ieklāšana ieskaitot parapetus m2 174.14 
7 Parapetu montāža izmantojot saglabātos t.m 25.60 
8 Jaunu notekreņu un cauruļu montāža t.m 33.80 
       Rehabilitācijas nodaļa Saules ielā -5     Telpa  Nr. - trenažieru zāle   1 Elektroinstalācijas demontāža k-ts 1.00 
2 Santehnisko ierīču demontāža (3 izlitnes, 1 pods, 1 

duškabīne) k-ts 1.00 
3 Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas demontāža un 

jaunas montāža k-ts 1.00 
4 Masāžas vannas demontāža un pārnešana uz slimnīcas 

jauno kabinetu k-ts 1.00 
5 Dušas kabīnes montāža gab 1.00 
6 Invalīdu WC poda montāža gab 1.00 
7 Invalīdu izlietnes ar krānu un sifonu montāža gab 1.00 
8 Apkures cauruļu pārlikšana ar iekalšanos sienā k-ts 1.00 
9 Izlietnes ar krānu un sifonu montāža gab 1.00 

10 Grīdas flīžu demontāža m2 4.03 
11 Reģipša starpsienu demontāža m2 17.79 
12 Stūra kominikāciju šahtas demontāža k-ts 1.00 
13 Sienas flīžu demontāža m2 5.00 
14 Ailes aižšušana ar reģipsi m2 2.50 
15 Sienas flīzēšana m2 12.00 
16 Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai m2 4.50 
17 Linoleja ieklāšana ar uzlocītām malām m2 4.50 
18 Piekārto griestu remonts un papildināšana m2 10.00 
19 Sienu sagatavošana krāsošanai m2 16.19 
20 Sienu krāsošana m2 16.19 
21 Nerūsējošā tērauda stūrīšu montāža gab 2.00 
22 Durvju montāža gab 1.00 

    
 Bērnu pārtinamais galds   

1.  

Pie sienas horizontāli stiprināms, viegli kopjams bērnu 
pārtinamais galds baltā krāsā ar regulējamu drošības 
jostu. Izmēri ne mazāki par: garums 872mm x platums 
513 mm x augstums 510 mm. Maksimālā pieļaujamā 
slodze nav mazāka par 90.kg. Sertificēts medicīnai ar 
CE sertifikātu. Garantija ne mazāka par 24.mēneši. 

gab 4 

      Citi darbi   1 Būvgružu savākšana un izvešana k-ts 1.00 
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ZV             Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

 
2016. gada _____________________ 
 

 
  

 
 

 
 

Pielikums Nr.2 Iepirkuma „Telpu remonts” nolikumam 
(Iepirkuma ID Nr. BS 2016/2) 

 
 

PIETEIKUMS 
Iepirkumam „Telpu remonts” ID Nr. BS 2016/2 

 
 
Pretendents ______________________________________________________________  pretendenta nosaukums 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
  adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese  
___________________________________________________________________________________ 

 piedāvājuma sagatavotāja vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese  
______________________________________________________________  vienotais reģistrācijas numurs 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 uzņēmuma bankas rekvizīti  
_______________________________________________________ personā  uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds   

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  piesakās piedalīties iepirkumā „Telpu remonts”;  apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;  atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 
piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā 
līguma noslēgšanai;  apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nolikumā izklāstītos 
pamatnosacījumus;  apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma 
pamatnosacījumus;  garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 
 
 

   
ZV             Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 
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2016.gada ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.3 Iepirkuma „Telpu remonts” nolikumam 
(Iepirkuma ID Nr. BS 2016/2) 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Iepirkumam „Telpu remonts” ID Nr. BS 2016/2 

 
1. PRETENDENTS 
Pretendenta nosaukums  
Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats) 
(Ja līgumu slēdz pilnvarota persona, tad papildus 
norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) 

 

 
2. KONTAKTPERSONA 
amats, vārds, uzvārds  
tālr./fakss  
e-pasta adrese  
 
3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Izmaksu veids Izmaksas 
(EUR bez PVN) 

Telpu remonts  
PVN 21%  

Kopā ar PVN  
 
Summa (bez PVN) ar vārdiem: ___________________________Eiro____centi 

4.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: līdz _______________ . 
4.2.  Būvdarbu izpildes termiņš līdz ______________________ . 
4.3.  Būvdarbu garantijas termiņš __ mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas 

dienas. 
4.4.  Informācija par sertificēto speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā: vārds, uzvārds __________, 

sertifikāta numurs _______, informācija par to, vai ar speciālistu ir noslēgts darba/uzņēmuma 
līgums, vai arī ar speciālistu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī līgums vēl nav noslēgts: 
_________________________. 

4.5. Pretendents konkrētu darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Šajā gadījuma 
Pretendentam jānorāda tās līguma daļas, kuras plānots nodot izpildei apakšuzņēmējam/-iem: 
- ___________________________________________________________________ 
(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona); 
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- ___________________________________________________________________ (nododamo 
darbu apjoms (%) no līguma kopējās cenas); 
- ___________________________________________________________________ (īss) 
apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts). 

4.6.  Ja Pretendenta īpašumā nav pieejama visa nepieciešamā tehnika, iekārtas, vai aprīkojums, 
vai arī nav speciālistu/darbinieku, kas nepieciešami iepirkumā norādīto prasību vai darbu 
izpildei, Pretendents var piesaistīt personu/-as (gan fiziskas, gan juridiskas), uz kuru iespējām 
balstās. Šajā gadījumā Pretendentam jānorāda personas/-u, uz kuras/-u iespējām balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajam prasībām: 
____________________________________________________________________ 
(personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas 
numurs/p.k., adrese). 

 
 

   
ZV             Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

 
 2016. gada _____________________ 


