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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Informācija par iepirkuma Pasūtītāju un rekvizīti: 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas 72.vidusskola: 

Pasūtītājs: Maksātājs: 

Rīgas 72.vidusskola 

Reģ.Nr. 90011542360 

RD iestādes kods 2102461 

Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 90011542360 

PVN reģ.Nr.LV90011542360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

Luminor banka 

Kods: RIKOLV2X 

Konts: LV27 RIKO 0021 0009 1604 0 

 

1.2. Informācijas par Iepirkuma priekšmetu 

Iepirkuma priekšmets - Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi: 

1.2.1. Mācību telpas Nr.51. remonts; 

Iepirkums nav sadalīts dāļās. 

       Kadastra nr. 0100 078 0986 001 

Iepirkuma identifikācijas numurs – R72VS 2022/26;  

CPV kods  - 45000000-7; 

Paredzamā līgumcena: 

līdz  39 000.00 EUR bez PVN; 

Tehniskās specifikācijas - skatīt pielikumu Nr.1  

   

2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

2.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 16. maijam plkst. 10.00 

elektronīski Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) vietnē. Piedāvājums, kas iesniegts 

(saņemts) vēlāk, netiks ņemts vērā.  

3. Piedāvājuma noformēšana: 

3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas: 

3.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā 

ievietotās formas; 

3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas 

attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā 

gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un 

formu paraugiem); 

3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-

konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un 

aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta 

atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

3.2.1. finanšu piedāvājuma formu (4.pielikums) jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras 

versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

3.2.2. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona ar drošu 

elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu; 

3.2.3. Citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt 

elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko 

parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

3.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti 
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(piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu 

tulkojumu latviešu valodā.    

3.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā 

pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu 

apakšsistēmas šā Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

3.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko 

iepirkumu  sistēmas  e-konkursu  apakšsistēmas  darbība  un  nebūtu  ierobežota  piekļuve 

piedāvājumā  ietvertajai  informācijai,  tostarp  pievienotās  datnes  nedrīkst  būt  bojātas, 

neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un 

citas kaitīgas  programmatūras  vai  to  ģeneratorus,  vai,  ja  piedāvājums  ir  šifrēts,  

pretendentam noteiktajā  laikā, ne  vēlāk  kā  15  (piecpadsmit)  minūšu  laikā  pēc  

piedāvājumu  atvēršanas uzsākšanas, jāveic  iesniegtā  piedāvājuma  atšifrēšana  (sistēmā 

jāievada  derīga  elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas 

būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.  

3.6. Ja piedāvājums saturēs kādu no iepriekš minētajiem riskiem, tas netiks 

izskatīts un tiks noraidīts. 

3.7. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta 

noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

3.8. Pretendents, parakstot piedāvājumu, apliecina visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta 

autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizības apliecinājumu papīra formātā. 

3.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez 

neatrunātiem labojumiem, ar pievienoto satura rādītāju. Gadījumā, ja Komisija konstatē 

pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās 

vērtības apzīmējuma vārdos. 

3.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

 

4. Prasības pretendentiem 

4.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

ietvertie izslēgšanas nosacījumi; 

4.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

4.4. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu saturā un apjomā līdzvērtīgu 

būvdarbu veikšanā, nepārtraucot iestādes darbību iepriekšējus 5 (piecos) gados, kur kopējā šo 

būvdarbu īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu. 

4.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina šādi speciālisti: 

4.5.1. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir sertificēts būvdarbu vadīšanas un 

būvuzraudzības jomā un iepriekšējos 5 (piecos) gados guvis pieredzi vismaz 3 (trīs) saturā un 

apjomā līdzvērtīgu objektu būvdarbu vadīšanā, nepārtraucot darbību, kur kopējā būvdarbu 

īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu; 

4.5.2. Pretendenta piedāvātais speciālists ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu 

vadīšanas jomā un iepriekšējos 5 (piecos) gados guvis pieredzi vismaz 3 (trīs)   elektroietaišu 

izbūves objektu darbu vadīšanā; 

4.5.3. Pretendenta piedāvātais Darba aizsardzības speciālists – koordinators, kurš 

saņēmis kvalifikācijas apliecību par apmācību saskaņā ar 10.08.2010. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”. 

4.6. Pretendents ir tiesīgs apsekot objektu. Objekta apskates diena un laiks 

pretendentiem jāsaskaņo ar pasūtītāja pilnvaroto personu - Aleksejs Petrovs, mob. tel. 

29459174.   

 

5. Iesniedzamie dokumenti 
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5.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 2), norādot Pretendenta pilnvaroto 

pārstāvi, rekvizītus, t.sk. reģistrācijas numuru, un kontaktinformāciju. Pieteikumu paraksta 

pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai tās pilnvarotā persona, pievienojot pilnvarojuma 

dokumentu.  

5.2. Objektu saraksts, kas apliecina Pretendenta  pieredzi līdzvērtīgu būvdarbu 

veikšanā iepriekšējos 5 (piecos) gados. (Pielikums Nr. 3), kur kopējā šo būvdarbu īstenoto 

projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, pievienojot vismaz 3 

(trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. 

5.3. Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses sertifikāta kopija būvdarbu 

vadīšanas un būvuzraudzības jomā, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu par 

iesaistīšanos darbu veikšanā un atbilstošu objektu sarakstu saskaņa ar Nolikuma 4.5.1. p. 

pretendenta uzvaras gadījumā. 

5.4. Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses sertifikāta kopija elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšanas jomā, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu par iesaistīšanos 

darbu veikšanā pretendenta uzvaras gadījumā. 

5.5. Darba aizsardzības speciālista - koordinatora kvalifikācijas apliecības kopija 

un CV, kas apliecina pieredzi Darba koordinēšanas un aizsardzības jomā, pievienojot attiecīgā 

speciālista apliecinājumu par iesaistīšanos darbu veikšanā pretendenta uzvaras gadījumā. 

Pretendentam visā būvdarbu izpildes laikā jābūt spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības 

obligātajai apdrošināšanai, atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”. 

5.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 7. punktam, t.sk. kas  

jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai un  2017.g. 03. jūnijā MK Noteikumiem par 

Latvijas būvnormatīvu  LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" tāmes veidā, kā arī 

jāiesniedz darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamo Darbu 

veidi un apjomi, t.sk. būvniecības darbos iesaistīto Piegādātāja speciālistu (darbinieku) skaits. 

5.7.  Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma Nolikuma  pielikumā Nr. 

4 norādītajai formai un finanšu piedāvājumā visas izmaksas jānorāda eiro (EUR) ar ne vairāk 

kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējā cena jānorāda bez PVN, kopējo cenu ar PVN un 

PVN norādot atsevišķi.  

Kopējā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma pilnīgai un 

kvalitatīvai izpildei. 

5.8. Piedāvājuma nodrošinājums (bankas/apdrošināšanas sabiedrības garantija), 

kas ir spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa, un kas 

nosaka, ka banka/apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma 

summu: EUR 815.00 (astoni simti piecpadsmit eiro 00 centi), ja Pretendents: 

a)  atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas, vai  

b)  neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.   

Apdrošināšanas sabiedrības garantijai jābūt neatsaucamai, kā arī tai jāpievieno klāt 

maksājuma uzdevuma apliecināta kopija, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir 

apmaksāta. 

6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs  

6.1. Iepirkumā tiks izvēlēts Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošs 

piedāvājums ar viszemāko cenu, saskaņā ar Publiskā  iepirkuma likuma 51. panta (4) daļu. 

6.2. Ja piedāvājums nav iesniegts šajā Nolikuma noteiktajā laikā un kārtībā, tas netiks 

izskatīts,  ja noformējumā ir būtiskas atkāpes no pasūtītāja prasībām, komisija var lemt par 

piedāvājuma noraidīšanu. 

6.3. Pasūtītājs pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu publiskajos reģistros un pārliecinās 

par līguma izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju., tas ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos 

ietverto ziņu patiesumu jebkurā iepirkuma izvērtēšanas stadijā. Ja sniegtā informācija ir 

neatbilstoša, pasūtītājs var izslēgt pretendentu no turpmākās piedāvājumu vērtēšanas. 

Pasūtītājs pārbauda tehniskajā piedāvājuma atbilstību specifikācijas prasībām un finanšu 

piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un labo tās, un vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums. 
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6.4. Pirms pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija 

PIL 9. panta astotās daļas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši šī Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai ir attiecināmi izslēgšanas noteikumi. 

6.5. PIL 9.panta astotās daļas izslēgšanas noteikumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks, 

ievērojot šī panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus. 

 

7. Remontdarbu garantijas un termiņi: 

7.1. Mācību telpas Nr. 51. remonta  garantijas termiņš 60 mēneši. 

7.2.         Līguma izpildes termiņi: 

TELPA Remontdarbu sākuma 

datums 

Remontdarbu beigas 

datums 

51. 01.06.2022. 22.08.2022. 

 

8. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

8.1.3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu 

vai Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija paziņo pieņemto 

lēmumu pretendentiem, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku 

piekļuvi šim lēmumam. 

8.2. Ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē 

informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā internetā).  

8.3. 10 darba dienu laikā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā 

grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu 

tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma 

aizsardzības prasības. 

 

9. Līguma slēgšana un būtiskie nosacījumi  

9.1. Līgums ar uzvarētāju tiks slēgts 5 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas 

saskaņā ar pretendenta tehnisko un finanšu  piedāvājumu. Ja uzvarējušais pretendents šajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, pasūtītājs tiesīgs to uzskatīt par atteikšanos slēgt 

iepirkuma līgumu un slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

9.2. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā: 

9.2.1. Priekšapmaksa 20% apmērā 10 darba dienu laikā saskaņā ar Būvuzņēmēja 

izrakstīto rēķinu; 

9.2.2. Galīgais norēķins tiks samaksāts 15 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža.  

9.3. Līgumsods Izpildītājam tiek noteikts 0,5% no kopējās līguma summas par 

katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas; 

9.4. Līgumsods Pasūtītājam tiek noteikts 0,5% no kopējās līguma summas par 

katru kavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātās summas. 

 

Pielikumi. 

1. Tehniskā specifikācija 

2.  Pieteikums dalībai iepirkumā 

3. PRETENDENTA  PIEREDZE IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM LĪDZĪGU DARBU 

VEIKŠANĀ 

4. Finanšu piedāvājuma forma. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs S. Kiseļovs 
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Pielikums Nr.1 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2022/26  Nolikumam 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Visi zemāk norādītie materiālu un izstrādājumu nosaukumi doti, lai raksturotu 

nepieciešamo kvalitāti, pretendenti ir tiesīgi piedāvāt ekvivalentus (līdzvērtīgus), to 

saskaņojot ar pasūtītāju un kvalitāti apliecinot ar ražotāja sertifikātiem. 

Visi apdares darbi, krāsu toņi, materiali un elektroinstalācijas darbi  jasaskaņo ar 

pasītītāju. 

 

  

N.p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Piedāvātais 

ekvivalents 

Mēr-

vien. 

Daudzu

ms 

1 2 3 3 4 5 

 

51. kabineta vienkāršota atjaunošana 

  

  

  
  02-

0000

0 

DEMONTĀŽAS DARBI 
 

    

1.   Esošo gaismekļu, mehānismu 

(rozešu, slēdžu, sadales kārbu un 

tml.), sadaļņu, spēka 

elektroinstalācijas demontāža  

  Kompl. 1.00 

2.   Apkures sistēmas iztukšošana uz 

apkures sistēmas atjaunošanas 

laiku; Esošo apkures radiatoru 

demontāža; Apkures cauruļvadu 

demontāža atjaunojamā zonā 

  Kompl. 1.00 

3.   Esošo san tehnisko iekārtu, 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

cauruļvadu demontāža ar armatūru 

un izolāciju, t.sk. stāvvada 

noslēgšana un ūdens iztukšošana uz 

ūdensapgādes sistēmas 

atjaunošanas laiku 

  Kompl. 1.00 

4.   Esoša gaisa kondicioniera ārēja un 

iekšēja bloku, starp bloku 

komutācijas, cauruļvadu, 

kondensāta novadīšanas sistēmas, 

stiprinājuma elementu demontāža; 

Aukstum aģenta atsūknēšana, 

  Kompl. 1.00 
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evakuēšana un utilizācija 

5.   Esošo durvju ar kārbām un apdares 

elementiem, demontāžā 

  Kompl. 2.00 

6.   Esošo starpsienu demontāža   m2 18.00 

7.   Grīdas seguma demontāža; Grīdas 

konstrukcijas demontāža 

  m2 53.70 

8.   Griestu, ieskaitot rīģeļus un citu 

griestu konstrukciju attīrīšana no 

vecās apdares 

  m2 64.80 

9.   Sienu, kolonnu un citu elementu 

attīrīšana no vecās apdares; T.sk. 

apšuvuma, iekšējo palodžu, 

ventilācijas restīšu demontāža 

  m2 91.20 

10.   Būvgružu, t.sk. demontēta 

aprīkojuma iznešana un iekraušana 

uz būvgružu konteineri 

  Kompl. 1.00 

11.   Palīgmateriāli demontāžas darbu 

veikšanai 

  Kompl. 1.00 

  03-

0000

0 

BŪVLAUKUMA 

SAGATAVOŠANAS DARBI 

 
    

1.   būvgružu konteinera 16m3 

uzstādīšana uz atjaunošanas darbu 

veikšanas laiku; būvgružu 

utilizācija ar apliecinājuma 

iesniegšanu Pasūtītājam 

  Kompl. 1.00 

2.   Telpas ģenerāla tīrīšana pēc 

atjaunošanas darbu veikšanas 

  Kompl. 1.00 

3.   Tīrīšanas līdzekļi, palīgmateriāli   Kompl. 1.00 

  05-

0000

0 

BETONA UN SALIEKAMĀ 

DZELZSBETONA DARBI 

 
    

1.   Betona klona grīdu ierīkošana 

saskaņā ar ESTRICH tehnoloģiju 

biezumā ne mazāk par b=60mm, 

izveidojot term šuves pa perimetru 

un pielietojot sintētiskās šķiedras 

  m2 53.70 

2.   SAKRET BE С20 (Estrich) 25 kg, 

vai ekvivalents  

  Gab. 156.00 

3.   Sintētiskās šķiedras (polipropilēns), 

piedeva Polypropylen Microfibre 

fibrillated 24mm, vai ekvivalents 

  kg 3.88 

4.   Uponor sienas apmales lenta, ar 

līmlenti, 150x8mm (50m rullis), vai 

ekvivalents 

  Gab. 1.00 

5.   Palīgmateriāli betona klona grīdu 

ierīkošanai 

  Kompl. 1.00 

6.   Term šuves izveidošana un 

aizpildīšana ierīkotajā grīdā ar 

poliuretāna bāzes herētiķu 

  t.m. 6.00 

7.   Bostik 2637 PU herētiķis 

betonpelēks 600ml, vai ekvivalents 

  Gab. 3.00 

8.   Palīgmateriāli term šuvju 

ierīkošanai 

  Kompl. 1.00 
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9.   Gatavas klona grīdas aizsegšanā ar 

plēvi 

  m2 53.70 

10.   Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 150 

mikroni 3x25 m 75m2, vai 

ekvivalents 

  Rul. 1.00 

  08-

0000

0 

NAMDARU DARBI 
 

    

1.   Durvju bloka ar kārbu, aplodām, 

paplašinājumiem, eņģēm un 

slēdzeni montāža 

  Kompl. 1.00 

2.   Finierētas durvis ar šūnkartona 

pildījumu ar kārbu, ar 3 eņģēm, ar 

slēdzeni 1000x2100h bez sliekšņa 

  Kompl. 1.00 

3.   Palīgmateriāli durvju bloka 

montāžai 

  Kompl. 1.00 

4.   Jauno iekšējās palodzes montāža   Kompl. 1.00 

5.   Iekšēja kompozīta palodze 

komplektā ar stiprinājumiem, 

savienojošiem un apdares 

elementiem 

  t.m. 6.00 

6.   Palīgmateriāli palodzes montāžai   Kompl. 1.00 

  10-

0000

0 

IEKŠĒJIE APDARES DARBI 
 

    

    1. Grīdas 
 

    

1.   Grīdas defektu labošana pirms 

izolācijas ieklāšanas, sagatavošana 

izolēšanas darbiem 

  m2 53.70 

2.   Defektu labošanas un palīgmateriāli   Kompl. 1.00 

3.   Grīdas virsmas špaktelēšana un 

slīpēšana 

  m2 53.70 

4.   Cementa bāzes špakteļmasa grīdām 

Bostik COMBI 25kg, vai 

ekvivalents 

  Gab. 16.00 

5.   KNAUF Tiefengrund 15 L, vai 

ekvivalents 

  Gab. 1.00 

6.   Grīdas virsmas špaktelēšana un 

slīpēšanas palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

7.   Linoleja ieklāšana ar uzlocījumu uz 

sienām hmin=100mm 

  m2 56.80 

8.   Linolejs šuvju diegu, 

nodilumizturība EN 685 

34/43.klase, biezums NE 428 

2.0mm, ar PUR pārklājumu, pret 

slīdes aizsardzība R9, vai 

ekvivalents 

  m2 56.80 

7.   Sliekšņa montāža pie ieejas   Kompl. 1.00 

8.   Metāla slieksnis ar stiprinājumiem  

bmin=30mm L=1000mm 

  Kompl. 1.00 

    2. Sienas 
 

    

9.   Sienu, t. sk. visu vertikālu virsmu 

elementu gruntēšana 2.kārtās pirms 

līmeņošanas ar apmetumu, iesk. 

  m2 109.20 
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aiļsānus un rīģeļus 

10.   Knauf Stuc-Primer 16.5kg grunts, 

vai ekvivalents 

  Gab. 2.00 

11.   Gruntēšanas piederumi, 

palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

12.   Sienu, t. sk. visu vertikālu virsmu 

elementu līmeņošana ar ģipša 

apmetumu, pielietojot vadules un 

stūrīšus, iesk. aiļsānus un rīģeļus 

  m2 109.20 

13.   MP-75 mašīn apmetums 30kg 

KNAUF, vai ekvivalents 

  Gab. 110.00 

14.   Precīza apmetuma vadula ZN 

10mm 3m 

  Gab. 49.00 

15.   Sausā apmetuma stūris ZN 

34x34mm 3m 

  Gab. 22.00 

16.   Sienu apmešanas palīgmateriāli   Kompl. 1.00 

17.   Sienu, t. sk. visu vertikālu virsmu 

elementu gruntēšana 2.kārtās pirms 

špaktelēšanas un 2.kārtas pēc 

špaktelēšanas, iesk. aiļsānus un 

rīģeļus 

  m2 109.20 

18.   KNAUF Tiefengrund 15 L, vai 

ekvivalents 

  Gab. 2.00 

19.   Gruntēšanas piederumi, 

palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

20.   Sienu, t. sk. visu vertikālu virsmu 

elementu špaktelēšana ne mazāk, ka 

2.kārtās, slīpēšana un sagatavošana 

krāsošanai 

  m2 91.20 

21.   KNAUF Super Finish gatavā 

smalkā špaktele 20kg (zaļais), vai 

ekvivalents, vai ekvivalents 

  Gab. 15.00 

22.   Sienu špaktelēšanas un slīpēšanas 

palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

23.   Sienu, t. sk. visu vertikālu virsmu 

elementu  krāsošana ne mazāk, ka 

2.kārtās, iesk aiļsānus 

  m2 91.20 

24.   Sadolin BINDO 7 sienām 10l A 

bāze, vai ekvivalents 

  Gab. 3.00 

25.   Sadolin INNETAK 10l aiļsāniem 

un rīģeļiem, vai ekvivalents 

  Gab. 1.00 

26.   Krāsu tonēšana neintensīvajā tonī   l 40.00 

27.   Krāsošanas piederumi, 

palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

28.   Papildus apdares elementu montāža   Kompl. 1.00 

29.   Papildus apdares elementi, 

palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

30.   Ieejas durvju ailas apdare no 

koridora puses, t. sk. konstrukcijas 

izbūve un apdare 

  Kompl. 1.00 

31.   Ailas apdares karkasa, apšuvuma 

un apdares materiālu komplekts 

  Kompl. 1.00 

32.   Visu pievienojuma vietu apstrāde ar 

akrila masu pirms krāsošanas 

  Kompl. 1.00 
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33.   Penosil Gaps&Cracks akrils 310ml 

balts. Akrila hermētiķis spraugu un 

plaisu aizpildīšanai un krāsošanai, 

vai ekvivalents 

  Gab. 18.00 

34.   Sienas flīzēšana ar akmens masas 

flīzēm 

  m2 2.00 

35.   Akmens masas flīzes 600x300   m2 2.00 

36.   KNAUF K4 FLEXKLEBER 25kg 

īpaši elastīga flīžu līme, vai 

ekvivalents 

  Gab. 1.00 

37.   Flīžu šuvotājs Knauf Flexfuge 

Hellbraun, elastīgs, brūna, 4 kg, vai 

ekvivalents 

  Gab. 1.00 

38.   Papildus flīzēšanas piederumi   Kompl. 1.00 

    3. Griesti 
 

    

39.   Griestu gruntēšana ar pret putekļu 

grunti pirms iekārto griestu 

montāžas 2.kārtās 

  m2 52.00 

40.   KNAUF Tiefengrund 15 L, vai 

ekvivalents 

  Gab. 1.00 

41.   Gruntēšanas piederumi, 

palīgmateriāli 

  Kompl. 1.00 

42.   Armstrong sistēmas iekārto griestu 

ierīkošana 

  m2 48.60 

43.   Iekārto griestu plāksne FILIGRAN 

SK 600x600, vai ekvivalents 

  Gab. 150.00 

44.   Līste nesošā T24 24x3600 balta   Gab. 12.00 

45.   Līste perimetra 22x22x3000 balta   Gab. 15.00 

46.   Šķērliste T24 24x1200 balta   Gab. 55.00 

47.   Šķērliste T24 24x600 balta   Gab. 75.00 

48.   Piekaras komplekts AB 300mm   Gab. 36.00 

49.   Griestu metāla dībeļnagla 

KNAUFAnkernagel 100 gab. iepak. 

  Gab. 1.00 

50.   Palīgmateriāli iekārto griestu 

montāžai 

  Kompl. 1.00 

  13-

0000

0 

IZOLĀCIJAS DARBI 
 

    

1.   Grīdu putu polistirola izolācijas 

montāža pirms betonēšanas 

b=75mm, piestiprinot uz pamat 

grīdu ar dībeļnaglām 

  m2 53.70 

2.   Putu polistirols Tenapors Extra 

zilais 

EPS150 75mm, vai ekvivalents 

  m2 53.70 

3.   Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu   Gab. 269.00 

4.   Palīgmateriāli izolācijas montāžai   Kompl. 1.00 

5.   Tvaika izolācijas plēves ieklāšana 

virs izolācijas slāņa, salīmējot 

  m2 53.70 

6.   Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 150 

mikroni 3x25 m 75m2, vai 

ekvivalents 

  Rul. 1.00 

7.   Palīgmateriāli tvaika izolācijas 

salīmēšanai 

  Kompl. 1.00 

  14-

0000
IEKŠĒJIE ŪDENSVADI UN TO 

APRĪKOJUMS 
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0 

1.  

 
Karstā un aukstā ūdensapgādes 

pieslegšana pie stāvvada;ieskaitot 

pieslēgventīļus un maisītāju 

montāžu; 

  

  Kompl. 1.00  

2.   Stūra ventilis 1/2"x3/8" Comfort, 

Schell, vai ekvivalents 

  Gab. 2.00 

3.   Herz izlietnes maisītājs i12 

INFINITY 014, vai ekvivalents 

  Gab. 1.00 

4.   Blīvēšanas, hermetizācijas un 

papildus montāžas materiāli 

  Kompl. 1.00 

  16-

0000

0 

IEKŠĒJIE KANALIZĀCIJAS 

VADI UN TO APRĪKOJUMS 

 
    

1.   Kanalizācijas stāvvada un pievadu 

izbūve atjaunojamā zonā priekš 

izlietnes, ieskaitot izlietnes ar 

sifonu montāžu 

  Kompl. 1.00 

2.   PPHT kanalizācijas cauruļvadi, 

veid daļas un stiprinājumi 

  Kompl. 1.00 

3.   Keramiskā izlietne Idol izlietne 

60x45cm ar atveri maisītājam, ar 

pārplūdi, vai ekvivalents 

  Gab. 2.00 

4.   Sifons glāze ar izplūdi 1 1/4'' x 

D32mm, hromēts Viega, vai 

ekvivalents 

  Gab. 1.00 

5.   Blīvēšanas, hermetizācijas un 

papildus montāžas materiāli 

  Kompl. 1.00 

  17-

0000

0 

APKURE, VĒDINĀŠANA UN 

GAISA KONDICIONĒŠANA 

 
    

    1.Apkure 
 

    

1.   Apkures radiatoru ar term 

ventiļiem, termostat galvām, 

atpakaļgaitas ventili un jauno 

cauruļvadu sistēmu, montāža 

  Kompl. 1.00 

2.   Radiators 22x500x2000 sānu piesl. 

Termolux, vai ekvivalents 

  Gab. 2.00 

3.   Radiatora pieslēguma komplekts 

1/2", taisns V772301 HERZ, vai 

ekvivalents 

  Gab. 2.00 

4.   Karbona caurule 28x1,5 KAN-

therm, vai ekvivalents 

  t.m. 18.00 

5.   Karbona caurule 18x1,2 KAN-

therm, vai ekvivalents 

  t.m. 6.00 

6.   Karbona cauruļvadu veid daļas   Kompl. 1.00 

7.   Sistēmas stiprinājumi   Kompl. 1.00 

8.   Blīvēšanas, hermetizācijas un 

papildus montāžas materiāli 

  Kompl. 1.00 

    2. Vēdināšana 
 

    

9.   Jauno ventilācijas restīšu 

uzstādīšana  

  Kompl. 1.00 

10.   Metāla reste BM-OV 300x300   Gab. 2.00 

  18-

0000

0 

IEKŠĒJIE 

ELEKTROTEHNISKIE DARBI 
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    1. Elektrosadales 
 

    

1.   Jaunās z/a elektrosadales montāža, 

marķēšana, shēmas izgatavošana 

  Kompl. 1.00 

2.   Spēka sadalne Hager z/a 3x12 ar 

slēdzeni, vai ekvivalents 

  Kompl. 1.00 

3.   Elektrosadales aizpildījuma 

montāža, pievienošana un 

savienošana 18 poz. 

  Kompl. 1.00 

4.   Automāt slēdzi, slēdži 3P C10-

C32A 

  Gab. 3.00 

5.   Automāt slēdzi, slēdži 1P C10-

C16A 

  Gab. 15.00 

6.   Elektroinstalācijas materiāli   Kompl. 1.00 

7.   Sistēmas stiprinājumi   Kompl. 1.00 

    2. Spēka kabeļi 
 

    

8.   Kabeļu montāža, iesk. urbšanu un 

kanālu izveidi nepieciešamās vietās 

  t.m. 330.00 

9.   Kabelis (N)YM 3x2.5mm2   t.m. 130.00 

10.   Kabelis (N)YM 3x1.5mm2   t.m. 200.00 

11.   Aizsarg gofrētas caurules, 

komutācijas kārbas un piederumi, 

stiprinājumi un papildus montāžas 

materiāli 

  Kompl. 1.00 

    3. Mehānismi (Slēdži , rozetes, 

kārbas, penāļu sistēmas) 

 
    

12.   Rozešu un slēdžu montāža un 

komutācija, iesk. montāžas kārbas, 

marķēšana 

  Kompl. 61.00 

13.   Slēdzis, pārslēdzis 1-2p   Gab. 3.00 

14.   Rozete 1f, iesk. ierāmējumu   Gab. 42.00 

15.   Grīdas zemrozešu kārba 4-vietu ar 

lūku 

  Gab. 8.00 

16.   Papildus mehānismu instalācijas un 

komutācijas materiāli 

  Kompl. 1.00 

    4. Apgaismojums 
 

    

17.   Iebūvējamo iekārtos griestos, 

gaismekļu montāža, marķēšana 

  Gab. 15.00 

18.   LED panelis z/a 595x595mm 36W 

3000K 4010lm IP44 UGR<15 Ra84 

PRATO PXF PF4091056, vai 

ekvivalents 

  Gab. 15.00 

19.   Papildus gaismekļu instalācijas un 

komutācijas materiāli 

  Kompl. 1.00 

  19-

0000

0 

IEKŠĒJIE VĀJSTRĀVAS 

DARBI 

 
    

1.   Esošo dūmu detektoru 

pārinstalācija uz iekārtiem 

griestiem, nodrošinot zonu 

atslēgšanu uz pārinstalācijas laiku 

un pārbaudi pēc detektoru 

pārinstalācijas 

  Kompl. 1.00 

2.   Elektroinstalācijas un komutācijas 

materiāli 

  Kompl. 1.00 

3.   HDMI kabeļa montāža posmā no 

skolotāja galda līdz projektora 

uzstādīšanas vietai 

  Kompl. 1.00 
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4.   HDMI kabelis   T.m. 15.00 

5.   Papildus montāžas materiāli   Kompl. 1.00 

6.   Datu kabeļu montāža ar interneta 

rozetes uzstādīšanu 

  Kompl. 1.00 

7.   DATA kabelis 6.kategorijas   t.m. 20.00 

8.   Interneta rozete   Gab. 1.00 

9.   Papildus montāžas materiāli   Kompl. 1.00 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                Sergejs Kiseļovs 
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Pielikums Nr.2 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2022/26 Nolikumam 

 

 

 

 

 

PIETEIKUMS  

dalībai iepirkumā 
Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2022/26 

Pretendents:  

 
Nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Reģistrācijas gads:  

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese:  

Tālruņa numurs:   

Faksa numurs:   

E-pasts:  

 

Kontaktpersona :  

Tālruņa numurs:   

 

Finanšu rekvizīti 

         Bankas nosaukums:  

         Bankas adrese:  

         Bankas kods:  

         Konta numurs:  

 

saskaņā ar iepirkuma „Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi, Ikšķiles 6”, identifikācijas numurs R72VS 

2022/26 (turpmāk – iepirkums) Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam 

Nolikuma noteikumiem. 

 

Apliecinām, ka Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamos 

pakalpojumus 

 

 

Apņemamies iepirkumā minētos remontdarbus veikt periodā no __________________________ 

                                                                                                                      (aizpilda pretendents)  

__________________________________________________________________________________ 

 

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot 

normatīvo aktu prasības. 
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Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt 

līguma summu un piedāvāto remontdarbu  izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam. 

 

 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Instrukcijas prasībām. Visas iesniegtās dokumentu 

kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

 

 Mēs apliecinām, ka mūsu uzņēmums un piesaistītais apakšuzņēmuma uzņēmums (norādīt, ja 

attiecināms) atbilst (norādīt atbilstošo!):  
1) mazā uzņēmumam statusam (Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 

50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro); 

2) vidējā uzņēmumam statusam (Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, 

un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus 

euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro). 

 

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas 

pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma 

_________________________ lappusē.  

 

 

 

 

 

 

        

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2022.gada ______________________ 
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Pielikums Nr.3 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2022/26  Nolikumam 

 

PRETENDENTA  PIEREDZE  IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM LĪDZĪGU DARBU 

VEIKŠANĀ  

 

 

_______(vieta), ____.___.2022. Nr._____ 

 

Nr. 

Objekta nosaukums,  

 Darbu veidu apraksts 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

Līguma 

summa 

(LVL) 

Darbu veikšanas 

periods  

(gads/mēnesis) 

1. 

 

 

   

2. 

 

 

   

3. 

 

 

   

4. 

 

 

   

5. 

 

 

   

 

Pielikumā: Atsauksmes  
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Pielikums Nr.4 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2022/26  Nolikumam 

 

 

Finanšu piedāvājums  

iepirkumam “Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2022/26 

 

Nr.p.k. Nosaukums 
Cena bez PVN, 

Eur 

PVN, Eur Cena ar 

PVN, Eur 

1. 
Mācību telpas Nr.51. remonts, 

 
 

  

Ar šo apliecinām, ka: 

finanšu piedāvājuma kopējā cenā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu 

pilnīgai un kvalitatīvai izpildei; 

Pielikumā: 

1. Tāme, sagatavota: 

Mācību telpas Nr.51. remonts; 

uz (___________) lp.; 

Pretendents: 

   

/pretendenta nosaukums/  /pretendenta pilnvarotās personas 

paraksts, paraksta atšifrējums/ 

 


