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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Informācija par iepirkuma Pasūtītāju un rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas 72.vidusskola: 

Pasūtītājs: Maksātājs: 

Rīgas 72.vidusskola 

Reģ.Nr. 90002201868 

Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 90011542360 

PVN reģ.Nr.LV90011542360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

Luminor banka 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV68 NDEA 0021 0009 1604 0 

 

1.2. Informācijas par Iepirkuma priekšmetu 

Iepirkuma priekšmets - Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi: 

1.2.1. Mācību telpas Nr.56 remonts; 

1.2.2. Mācību telpas Nr.64 remonts; 

1.2.3. Kāpņu telpas remonts; 

1.2.4. Sporta kompleksa mazā baseina dušas un ģērbtuves telpas remonts. 

 

 

       Kadastra nr. 0100 078 0986 001 

Iepirkuma identifikācijas numurs – R72VS 2018/1;  

CPV kods  - 45000000-7; 

Paredzamā līgumcena: 

līdz  52100.00 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 personīgi līdz 2018. gada 05. aprīlim plkst. 10.00 

Ikšķiles ielā 6, Rīgā, 25. kabinetā vai atsūtot pa pastu uz iepriekš minēto adresi (pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam pie adresāta līdz norādītam termiņam). Piedāvājums, kas 

iesniegts (saņemts) vēlāk, netiks ņemts vērā un neatvērts tiks atgriezts atpakaļ 

iesniedzējam. 
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3. Piedāvājuma noformēšana: 

3.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

3.1.1. pasūtītāja nosaukums, un adrese; 

3.1.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

3.1.3. atzīme: “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi”, ID Nr. R72VS 2018/1. 

Neatvērt līdz 2018. gada 05. aprīlim plkst. 10.00 

3.2. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. 

3.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

3.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas 

aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts 

cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendents. Lapām jābūt secīgi 

numurētām; 

3.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez  neatrunātiem 

labojumiem, ar pievienoto satura rādītāju. 

3.6. Šīs instrukcijas 5.9. punktā norādītais piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls nav jācauršuj 

kopā ar piedāvājumu, bet jāpievieno atsevišķi. Piedāvājumā jācauršuj piedāvājuma 

nodrošinājuma kopija un piedāvājuma saturā jānorāda atsauce, ka piedāvājumam ir 

pievienots piedāvājuma nodrošinājums. 

 

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 trīs 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 
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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 

5.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 2), norādot Pretendenta pilnvaroto pārstāvi, 

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

pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, pievienojot pilnvarojuma 

dokumentu.  

5.2. Ārzemju pretendenta reģistrācijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs apliecības kopija. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses sertifikāta kopija elektroietaišu izbūves 

darbu vadīšanas jomā, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu par iesaistīšanos 

darbu veikšanā pretendenta uzvaras gadījumā. 

5.6. 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”. 

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

5.8.  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. 

5.9. Piedāvājuma nodrošinājums (bankas/apdrošināšanas sabiedrības garantija), kas ir spēkā 

vismaz 30 (trīsdesmit) dienas, un kas nosaka, ka banka/apdrošināšanas sabiedrība 

izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu: 

             EUR 1040.00 (viens tūkstotis četrdesmit 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. 

Bankas garantija vai apdrošināšanas polise tiks atgriezta pretendentam pēc iepirkuma 

līguma noslēgšanas un pretendenta rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

 

6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs  

7. Iepirkumā tiks izvēlēts Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošs 

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

daļu. 

8. 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. 

9. Pasūtītājs pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu publiskajos reģistros un pārliecinās 

par līguma izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju., tas ir tiesīgs pārbaudīt 
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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 vai nav saņemts nepamatoti lēts 

piedāvājums. 

10. Pirms pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta devītajā daļā 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. 

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

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

1) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 

dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par 9. panta astotās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

b) par 9. panta astotās daļas 2. punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. 

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot 

pretendenta piekrišanu;  

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai 

tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to 

neattiecas 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs 

nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. 

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz 

no dalības iepirkumā. 

Atkarībā no atbilstoši 9. panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam veiktās 

pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro; 

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 

termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —

apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā 
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skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, 

pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

3) Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu 

pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 

izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka: 

Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā 

un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; 

Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

 

12. Remontdarbu garantijas un termiņi: 

13. Mācību telpas NrNr. 56., 64., kāpņu telpas un sporta kompleksa mazā baseina dušas un 

ģērbtuves telpas remonts – garantijas termiņš 60 mēneši. 

        Līguma izpildes termiņi: 

TELPA Remontdarbu sākuma 

datums 

Remontdarbu beigas 

datums 

Nr. 56. 01.06.2018. 13.08.2018. 

Nr. 64. 01.06.2018. 13.08.2018. 

Kāpņu telpa 10.07.2018. 13.08.2018. 

Sporta kompleksa mazā 

baseina dušas un ģērbtuves 

telpas 

01.06.2018. 13.08.2018. 

 

 

14. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

14.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai 

Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija paziņo pieņemto 

lēmumu pretendentiem. 

14.2. Ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē 
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informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā internetā).  

14.3. 10 darba dienū laikā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, 

pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības 

prasības. 

 

15. Līguma slēgšana un būtiskie nosacījumi  

15.1. Līgums ar uzvarētāju tiks slēgts 5 dardbienu 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. 

15.2. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā: 

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

rēķinu; 

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

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža.  

15.3. Līgumsods Izpildītājam tiek noteikts 0,5% no kopējās līguma summas par katru kavēto 

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

15.4. 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 2018/1  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. 

 

Mācību telpas Nr.56 remonts 

1. Demontāžas darbi 

 
Esošo  starpsienu apmetuma un griestu seguma demontāža, durvju 

demontāža un pārējo iekārtu;  iznešana  
kompl. 1.00 

 Grīdas seguma un pamatnes demontāžas darbi m2 36.00 

 Būvgružu savākšana un iznešana m3 5.67 

 Būvgružu konteinera noma un izvešana kompl. 1.00 

       

 2. Vispārējie celtniecības darbi     

 
Grīdu sagatavošana betonēšanai un izolēšana ar putupolistirolu, 

pārsegšana ar plēvi 
m2 36.00 

 Eps-150 (FS25) Putuplasts 50mm, 6m2 iepak. 7.00 

 Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 150 mikroni 3x25 m 75m2 ruļ. 0.60 

 Savienošanas līmlenta, 25m ruļ. 1.00 

 
Grīdu betonēšana saskaņā ar Estrich tehnoloģiju b~65mm; 

jaunizbūvējamās grīdas virsmas  augstuma atzīmei jābūt kā esošai. 
m2 36.00 

 Virsmas gruntēšana ar betonkontaktu m2 58.00 

 Virsmas līdzināšana ar ģipša apmetumu MP-75, armējot m2 58.00 

 Apmestas virsmas gruntēšana ar dziļo grunti m2 58.00 

 3. Iekšējās apdares darbi     

 3.1 Griesti     

 Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei m2 36.00 

 ARMSTRONG tipa piekargriestu izbūve m2 36.00 

 Armstrong tipa piekargriesti  m2 36.00 

 3.2 Sienas     
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 Sienu gruntēšana (katrā kārtā) m2 58.00 

 Knauf Grunts Tiefgrund LF 15l gab 1.00 

 Sienu špaktelēšana, slīpēšana m2 58.00 

 VETONIT LR smalkā špaktele 25kg gab 2.00 

 Sienu aplīmēšana ar krāsojamām stiklašķiedras vai vinīla tapetēm m2 58.00 

 Līme tapetēm  gab. 2.00 

 Krāsojamās tekstūra stiklašķiedras vai vinīla tapetes m2 63.00 

 Sienu krāsošana pa tapetēm 2 kārtās m2 58.00 

 
Matēta/pusmatēta lateksa vai alkīda krāsa iekšējās apdares darbiem 

bezkrāsas ar neintensīva toņa izvēli 9L 
gab. 2.00 

 3.3 Grīdas     

 Grīdas seguma un Grīdu līstes ierīkošana (komerciālais linolejs) m2 36.00 

 Līme vinila un tekstila grīdas segumiem 25l gab. 2.00 

 Linolejs 33-34 klase m2 39.00 

 Dekoratīvais sliekšņu komplekts kompl. 1.00 

 Papildus skrūves un stiprinājumi kompl. 1.00 

 Linoleja seguma vaskošana m2 36.00 

 4. Galdnieka darbi     

 
Finierēta koka durvju bloka komplekts ar 3 atsl., mehānismu, apmalēm, 

eņģēm 900x2100mm, papildus materiāli durvju montāžai 
kompl. 1.00 

 5. Elektromontāžas darbi     

 Veco gaismekļu demontāža gab. 6 

 Kabeļa NYM 3x1.5mm2 guldīšana m 200 

 Kabeļa NYM 3x2.5mm2 guldīšana m 150 

 Kabeļa UTP guldīšana m 8 

 Kabeļa HDMI guldīšana m 20 

 Kabeļa kanala 100x60 montāža m 4 

 Rozetes z/a ar zem.montāža kabeļu kanālā gab. 6 

 Rozetes z/a ar zem.montāža gab. 2 

 Rozetes v/a ar zem.montāža gab. 1 

 Datoru rozetes montāža gab. 1 

 HDMI rozetes montāža gab. 1 

 Savienojuma kārbas montāža gab. 5 

 1-viet.slēdža z/a montāža gab. 5 

 Tāfeles gaismekļa 1x36W montāža gab. 2 

 Griestu gaismekļa LED 50W montāža gab. 12 

 Barošanas kabeļa pieslēgšana el.sadalne gab. 2 

 Kabeļa kanala  kārbas montāža gab. 8 

 Montāžā kārbas montāža gab. 7 

 Štrabas veidošana m 5 

 Sadale Nr. montāža gab. 1 

 Kabeļkanāls ar vaku 60x100mm,L=2m gab. 4 

 Gala nosedze kabeļkanālam gab. 1 

 Rozete ar zem.kabeļkanālam gab. 6 

 Montāžas kārba kabeļkanālam gab. 8 
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 Kabelis NYM 3x1,5mm2 m 200 

 Kabelis NYM 3x2,5mm2 m 150 

 Dībelis TP 6x30mm (100gab.) pac. 5 

 Kabeļis UTP m 8 

 Montāžas kārba z/a 1-viet. gab. 1 

 Montāžas kārba z/a 2-viet. gab. 3 

 Savienojuma kārba v/a HP-80 gab. 5 

 Savienojuma spailes (1plāksn.- 12 spailes) plāksn. 3 

 Gofreta caurule D=16mm peleka m 10 

 Savilču turētājs 7,8mm (100gab.) pac. 5 

 Kabeļu savilces 190x4,8mm (100gab.) pac. 5 

 Izolācijas lenta  gab. 2 

 Rozete ar zem.v/a gab. 1 

 Rozete ar zem.z/a meh. gab. 2 

 Datoru rozete z/a gab. 1 

 HDMI rozete z/a gab. 1 

 Slēdzis z/a 1-viet. Meh. gab. 3 

 3-viet. rāmis  gab. 2 

 2-viet. rāmis  gab. 3 

 1-viet. rāmis gab. 1 

 Tāfeles apg. gaismeklis 1x36W gab. 2 

 Griestu gaismeklis LED 50W (600x600mm) gab. 12 

 Luminiscenta spuldze 36W gab. 2 

 HDMI vads 20 m gab. 1 

 Ģipsis 5kg “Elektrikergips” gab. 1 

 Dibelis d=10mm ar skrūvi  kompl. 8 

 Reģipsa skrūves kokam L=40mm gab. 200 

 Sadale Nr. gab. 1 

 svirslēdzis 3P 80A gab. 1 

 automāts 1P 16A C gab. 14 

 automāts 1P 10A C gab. 1 

 montāžas kabelis NYM 1x10mm2 m 2 

 DIN sliede m 1 

 ķemme 3P 10mm2, 18mod gab. 1 

 Aderuzgalis 10mm2 pac. 1 

    

6. Ventilācijas darbi 

 
Ventilācijas restes maiņa kompl. 1.00 

 

Mācību telpas Nr.64 remonts 

1. Demontāžas darbi 

 
Esošo  starpsienu apmetuma un griestu seguma demontāža, durvju 

demontāža un pārējo iekārtu;  iznešana  
kompl. 1.00 

 Grīdas seguma un pamatnes demontāžas darbi m2 54.00 

 Būvgružu savākšana un iznešana m3 8.50 

 Būvgružu konteinera noma un izvešana kompl. 1.00 

       

 2. Vispārējie celtniecības darbi     
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Grīdu sagatavošana betonēšanai un izolēšana ar putupolistirolu, 

pārsegšana ar plēvi 
m2 54.00 

  Eps-150 (FS25) Putuplasts 50mm, 6m2 iepak. 10.00 

  Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 150 mikroni 3x25 m 75m2 ruļ. 1.00 

  Savienošanas līmlenta, 25m ruļ. 1.00 

 
Grīdu betonēšana saskaņā ar Estrich tehnoloģiju b~65mm; 

jaunizbūvējamās grīdas virsmas  augstuma atzīmei jābūt kā esošai. 
m2 54.00 

 Virsmas gruntēšana ar betonkontaktu m2 88.00 

 Virsmas līdzināšana ar ģipša apmetumu MP-75, armējot m2 88.00 

 Apmestas virsmas gruntēšana ar dziļo grunti m2 88.00 

  3. Iekšējās apdares darbi     

  3.1 Griesti     

 Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei m2 54.00 

 ARMSTRONG tipa piekargriestu izbūve m2 54.00 

 Armstrong tipa piekargriesti  m2 54.00 

 3.2 Sienas     

 Sienu gruntēšana (katrā kārtā) m2 88.00 

 Knauf Grunts Tiefgrund LF 15l gab 1.00 

 Sienu špaktelēšana, slīpēšana m2 88.00 

 VETONIT LR smalkā špaktele 25kg gab 3.00 

 Sienu aplīmēšana ar krāsojamām stiklašķiedras vai vinīla tapetēm m2 88.00 

 Līme tapetēm  gab. 3.00 

 Krāsojamās tekstūra stiklašķiedras vai vinīla tapetes m2 96.00 

 Sienu krāsošana pa tapetēm 2 kārtās m2 88.00 

 
Matēta/pusmatēta lateksa vai alkīda krāsa iekšējās apdares darbiem 

bezkrāsas ar neintensīva toņa izvēli 9L 
gab. 3.00 

 3.3 Grīdas     

 Grīdas seguma un Grīdu līstes ierīkošana (komerciālais linolejs) m2 54.00 

 Līme vinila un tekstila grīdas segumiem 25l gab. 3.00 

 Linolejs 33-34 klase m2 59.00 

 Dekoratīvais sliekšņu komplekts kompl. 1.00 

 Papildus skrūves un stiprinājumi kompl. 1.00 

 Linoleja seguma vaskošana m2 54.00 

 4. Galdnieka darbi     

 
Finierēta koka durvju bloka komplekts ar 3 atsl., mehānismu, apmalēm, 

eņģēm 900x2100mm, papildus materiāli durvju montāžai 
kompl. 1.00 

 5. Elektromontāžas darbi     

 Veco gaismekļu demontāža gab. 9 

 Kabeļa NYM 3x1.5mm2 guldīšana m 250 
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 Kabeļa NYM 3x2.5mm2 guldīšana m 150 

 Kabeļa UTP guldīšana m 8 

 Kabeļa HDMI guldīšana m 20 

 Kabeļa kanala 100x60 montāža m 4 

 Rozetes z/a ar zem.montāža kabeļu kanālā gab. 6 

 Rozetes z/a ar zem.montāža gab. 3 

 Rozetes v/a ar zem.montāža gab. 1 

 Datoru rozetes montāža gab. 1 

 HDMI rozetes montāža gab. 1 

 Savienojuma kārbas montāža gab. 5 

 1-viet.slēdža z/a montāža gab. 5 

 Tāfeles gaismekļa 1x36W montāža gab. 2 

 Griestu gaismekļa LED 50W montāža gab. 15 

 Barošanas kabeļa pieslēgšana el.sadalne gab. 2 

 Kabeļa kanala  kārbas montāža gab. 8 

 Montāžā kārbas montāža gab. 8 

 Štrabas veidošana m 6 

 Sadale Nr. montāža gab. 1 

 Kabeļkanāls ar vaku 60x100mm,L=2m gab. 4 

 Gala nosedze kabeļkanālam gab. 1 

 Rozete ar zem.kabeļkanālam gab. 6 

 Montāžas kārba kabeļkanālam gab. 8 

 Kabelis NYM 3x1,5mm2 m 250 

 Kabelis NYM 3x2,5mm2 m 150 

 Dībelis TP 6x30mm (100gab.) pac. 5 

 Kabeļis UTP m 8 

 Montāžas kārba z/a 1-viet. gab. 1 

 Montāžas kārba z/a 2-viet. gab. 2 

 Savienojuma kārba v/a HP-80 gab. 5 

 Savienojuma spailes (1plāksn.- 12 spailes) plāksn. 3 

 Gofreta caurule D=16mm peleka m 10 

 Savilču turētājs 7,8mm (100gab.) pac. 5 

 Kabeļu savilces 190x4,8mm (100gab.) pac. 5 

 Izolācijas lenta  gab. 2 

 Rozete ar zem.v/a gab. 1 

 Rozete ar zem.z/a meh. gab. 2 

 Datoru rozete z/a gab. 1 

 HDMI rozete z/a gab. 1 

 Slēdzis z/a 1-viet. Meh. gab. 3 

 3-viet. rāmis  gab. 2 

 2-viet. rāmis  gab. 2 

 1-viet. rāmis gab. 1 

 Tāfeles apg. gaismeklis 1x36W gab. 2 

 Griestu gaismeklis LED 50W (600x600mm) gab. 15 

 Luminiscenta spuldze 36W gab. 2 

 HDMI vads 20 m gab. 1 

 Ģipsis 5kg “Elektrikergips” gab. 1 

 Dibelis d=10mm ar skrūvi  kompl. 8 

 Reģipsa skrūves kokam L=40mm gab. 500 

 Sadale Nr. gab. 1 

 svirslēdzis 3P 80A gab. 1 

 automāts 1P 16A C gab. 14 
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 automāts 1P 10A C gab. 1 

 montāžas kabelis NYM 1x10mm2 m 2 

 DIN sliede m 1 

 ķemme 3P 10mm2, 18mod gab. 1 

 Aderuzgalis 10mm2 pac. 1 

 6. Santehnisko iekārtu uzstādīšana 
    

 Izlietnes kanalizācijas caurules maiņa kompl. 2.00 

 Montāžas materiāli kompl. 2.00 

 

Izlietne keramiskā KOLO NOVA PRO 50x42, komplektā: 

Stiprinājumi; Hromētais pudeļsifons; Maisītājs ORAS SAGA; 

Dekoratīvie pieslēgventīļi Schell 2 gab.; Izlietnes komplekta montāža 

un silikonēšana 

m 3.00 

6. Ventilācijas darbi 

 Ventilācijas restes maiņa kompl. 1.00 

Kāpņu telpa 

  1. Demontāžas darbi     

  Demontēt esošās restes gab 2.0 

  Senas demontāžā gab 1.0 

  2. Pakāpienu un margu restaurācija     

 

Pakāpienu un kāpņu telpas laukumu restaurācija (no virspuses un no 

sāniem, ieskaitot kāpņu laida virsmu) ar 2-komponentu epoksīda 

sistēmu Peran floor flakes vai analogu. Restaurējot kāpnes, paredzēt 

izdiluma izlīdzināšanu, pakāpienu profila formas atjaunošanu un 

nolausto galu vai robu pieaudzēšanu 

kompl 1.00 

 
Kāpņu laids ar pakāpienu izmēru 1300x325mm; h=150mm (11 

pakāpieni, 12 virsmas) 
gab 9.00 

 Kāpņu telpas laukums (3000x2750mm) gab 2.00 

 Kāpņu telpas laukums (3000x1250mm) gab 5.00 

 
Esošā lentera demontāža. Jauna lentera, ar gludiem galiem un visiem 

stiprinājuma elementiem, montāža. 
tm 155.00 

 Metāla margu remonts, tīrīšana un krāsošana. tm 155.00 

 Metāla nožogojuma uzbūvē ar 3 atsl., mehānismu kompl 1.00 

 Logu aizsargriestes ierīkošana gab 2.00 

 3. Kāpņu telpas remonts     

 1.,2.,3.,4.stāva  pārsegumu šķērsprofilu remonts kāpņu telpas robežās kompl 1.00 

 
1.,2.,3.,4.stāva pārsegumu šķērsprofilu vecā apmetuma demontāža, 

attīrīšana, sagatavošana gruntēšanai 
tm 30.00 

 Virsmas gruntēšana ar betonkontaktu tm 30.00 

 Virsmas līdzināšana ar ģipša apmetumu MP-75, armējot tm 30.00 

 Apmestas virsmas gruntēšana ar dziļo grunti tm 30.00 

 
Apmestas virsmas špaktelēšana ar Sheetrock gatavo smalko špakteli un 

slīpēšana 
tm 30.00 
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 Špaktelētas virsmas krāsošana ar alkīda krāsu divās kārtās tm 30.00 

 Kāpņu laidu  un laukumu apakšējās virsmas remonts kompl 1.00 

 Vecās apdares noņemšana,  attīrīšana, sagatavošana gruntēšanai m2 139.00 

 Sagatavotas virsmas gruntēšana ar dzīļo grunti m2 139.00 

 
Gruntētas virsmas špaktelēšana ar Sheetrock gatavo smalko špakteli un 

slīpēšana 
m2 139.00 

 
Špaktelētas virsmas krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu Nr.: 7 divās 

kārtās 
m2 139.00 

 4. stava sienas krāsošana ar alkīda krāsu divās kārtās m2 50.00 

 Dekoratīvas sliekšņu komplekts kompl 3.00 

 4. Galdnieka darbi     

 
Finierēta koka durvju bloka komplekts ar 6 atsl., mehānismu, apmalēm, 

eņģēm 700x2100mm, papildus materiāli durvju montāžai 
kompl 1.00 

 5. Elektromontāžas darbi     

       

 Kabeļa NYM 3x1.5mm2 guldīšana m 200 

 LED gaismekļa, 21W ar kustības sensoru, montāža 
gab. 

6 

 "Avārijas izeja" LED gaismekļa montāža gab. 5 

 Štrabas veidošana m 20 

 Kabelis NYM 3x1,5mm2 m 200 

 Gaismeklis "Avārijas izeja" LED (pastavīgi deg) gab. 5 

 LED gaismeklis, 21W ar kustības sensoru gab. 6 

 Ģipsis 5kg “Elektrikergips” gab. 3 

 Dībelis TP 6x30mm (100gab.) pac. 2 

 Reģipsa skrūves kokam L=40mm gab. 200 

 6. Centrālā apkure     

 Radiatoru maiņa kompl. 2 

 Montāžas materiāli kompl. 2 

 Hidrauliska pārbaude kompl 1 

Sporta kompleksa mazā baseina dušas un ģērbtuves telpas 

Demontāžas darbi 

 Siltas grīdas flīžu demontāža m2 59.90 

 Sienu apšuvuma demontāža m2 193.20 

 Griestu demontāža m2 59.90 

 Ūdensvādu (virs griestiem) demontāža t.m. 75.00 

 PVC durvju aizpildījuma demontāža gab. 8.00 

 

Gaismekļu un citu inženiertīklu detaļu demontāža 

kompl. 1.00 
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 Klozeta podu demontāža gab. 2.00 

 Izlietņu demontāža gab. 2.00 

 Matu žāvēšanas fēnu demontāža gab. 8.0 

 Būvgružu savākšana un iznešana 
kompl. 

1.00 

 Būvgružu izvešana kompl. 
1.00 

Apdares darbi 

 Siltas grīdas sagatavošana,  izlīdzinoša kārta  līdz 10mm m2 59.90 

 Sienu cementa-kaļķu apmetums m2 193.20 

 Silto grīdu apstrāde ar hidroizolāciju m2 59.90 

 Štrabas veidošana t.m. 12.00 

 Sienu apstrāde ar hidroizolāciju m2 60.20 

 Silto grīdu flīzēšana m2 59.90 

 Sienu flīzēšana m2 157.10 

 Sienu špaktelēšana un krāsošana m2 36.10 

 Ūdensizturīgu piekaramo griestu montāža dušas telpās m2 14.20 

 
ALU piekaramie griesti 

m2 14.91 

 Mitrumizturīgu griestu montāža ģērbtuvju un WC telpās m2 45.70 

 ECOPHON piekaramie griesti - plāksne POP-15 600x600mm vai 

analogi 

m2 47.99 

 PVC durvju aizpildījuma montāža gab. 8.00 

 Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana kompl. 1.00 

 Jauni LED iebūvētie gaismekļi dušas un ģērbtuves telpām gab. 20.00 

 Avārijas apgaismojuma (ar autonomu barošanu) ierīkošana kompl. 3.00 

 Jauna klozetpoda montāža gab. 2.00 

 Jaunas izlietnes montāža gab. 2.00 

 Jaunas dušas galvas un ziepju trauki kompl. 8.00 

 Montāžas kārbas montāža fēnu telpā gab. 12.00 

 Rozetes z/a ar zemi montāža gab. 10.00 

 1-viet.slēdža z/a montāža gab. 2.00 

 Matu žāvēšanas fēnu montāža gab. 8.0 

 Ūdensvada (virs griestiem) montāža t.m. 75.0 

 Hidrauliska pārbaude kompl 1 

 

 

      Būvinženieris (būvpr. Sert. Nr.20-4846)                                                         Gints Bērtulis 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                Sergejs Kiseļovs 
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Pielikums Nr.2 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2018/1 Nolikumam 

 

 

 

 

 

PIETEIKUMS  

dalībai iepirkumā 
Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2018/1 

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 

2018/1 (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)  

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

normatīvo aktu prasības. 

 

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.  

 

 

 

 

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām. 

 

 

        

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2018.gada ______________________ 
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Pielikums Nr.3 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2018/1  Nolikumam 

 

PRETENDENTA  PIEREDZE  IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM LĪDZĪGU DARBU 

VEIKŠANĀ  

 

 

_______(vieta), ____.___.2018. 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  

  

 

Pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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Pielikums Nr.4 

iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2018/1  Nolikumam 

 

 

Finanšu piedāvājums  

iepirkumam “Rīgas 72.atjaunošanas darbi” 

ID Nr. R72VS 2018/1 

 

Nr.p.k. Nosaukums 
Cena bez PVN, 

Eur 

1. 

Mācību telpas Nr.56 remonts; 

Mācību telpas Nr.64 remonts; 

Kāpņu telpas remonts; 

Sporta kompleksa mazā baseina dušas un ģērbtuves telpas 

remonts. 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka: 

finanšu piedāvājuma kopējā cenā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu 

pilnīgai un kvalitatīvai izpildei; 

Pielikumā: 

1. Tāme, sagatavota saskaņā ar 03.05.2017.g. LBN 501-17  darbiem: 

Mācību telpas Nr.56 remonts; 

Mācību telpas Nr.64 remonts; 

Kāpņu telpas remonts; 

Sporta kompleksa mazā baseina dušas un ģērbtuves telpas remonts 

 

uz (___________) lp.; 

Pretendents: 

   

/pretendenta nosaukums/  /pretendenta pilnvarotās personas 

paraksts, paraksta atšifrējums/ 

 


