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1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks un noformēšana 

1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Bauskas ūdens” Bauskā, Biržu 

iela 8a, LV-3001 līdz 2017. gada  21. jūlijam,  plkst.10:00. 

1.2. Piedāvājumu sagatavot saskaņā  atklāta konkursa nolikumu un pievienoto 

piedāvājuma formu (pielikumā Nr.1) – Pretendenta pieteikuma, finanšu 

piedāvājuma un laika grafika parauga veidlapa) un Pielikumu Nr.3 (Prasības 

pretendenta personāla pieredzes atspoguļojumam piedāvājumā). Pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

1.3. Atklāta konkursa projektēšanas darbu apjoms aprakstīts atklāta konkursa 

nolikumā un tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2). 

1.4. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvēri un vērtēti slēgta iepirkumu komisijas sēdē.  

 

2. Pasūtītāja kontaktpersona 

2.1.  SIA „Bauska ūdens” 

Inženiere 

 Agita Ūdre 

 tel.63960566; e-pasts: ukt@bauskasudens.lv 

 

3. Atklāta konkursa priekšmeta apraksts un kvalifikācijas prasības pretendentam 

un tā personālam:  

3.1. Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzības veikšana visā būvprojektu realizācijas laikā sekojošam 

objektiem: - „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III. kārta”, atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai  (pielikums Nr.2),  

3.2. Pretendentam tiek izslēgts no dalības atklātā konkursā, ja iepirkumu komisija 

konstatē, ka uz pretendentu ir attiecināmas  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48. panta prasības.  

3.3. Pretendenta finanšu apgrozījumam 2016. gadā kanalizācijas tīklu projektēšanas 

jomā jābūt ne mazākam par 15000 euro, bet kopējam apgrozījuma ne mazākam 

par 30000 eiro bez PVN.   

3.4. Pretendenta likviditātei 2016. gadā, jābūt ne mazākai, kā 1.0(viens).  

3.5. Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu projektēšanas jomā.  

3.6. Pretendenta sertificētajiem speciālistiem (min. projekta vadītājam) ir jābūt spēkā 

esošai  būvniecības civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas polisei un tai ir jābūt 

spēkā visu pakalpojuma nodrošināšanas laiku.  

3.7. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei līdzvērtīgu pakalpojumu nodrošināšanā, 

Par atbilstošu pieredzi pretendentam šī iepirkuma ietvaros uzskata, ja pretendents 

ir pabeidzis vismaz piecus UK sistēmu būvprojektus, kur  ārējās kanalizācijas 

sistēmu kopējais apjoms  ir ne mazāks, kā  2400m Dmin=200mm un vienas 

KSS projektēšana Qmin =2 l/s.  

3.8. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai, jeb būvprojektēšanai 

nepieciešami  minimālie  resursi:  
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- Autocad LT 2009 vai līdzvērtīgas grafiskās projektēšanas programmas 

licences -  3 gab 

- Vispārējas nozīmes programmatūra (Piem: Windows 8.1, MS office 2007 

vai līdzvērtīgs)   paskaidrojuma rakstu, tabulu  un tāmju sagatavošanai  - 3 

gab 

- Atbilstoši datori (min prasības datoriem - Dual Core 1.6GHZ procesors, 

RAM – 2GB, 120GB HDD, programmatūrai atbilstoša videokarte, 

displejs -  17” - vai līdzvērtīga datora specifikācija.) labā tehniskā stāvoklī 

projektēšanas darbu veikšanai – 3 gab  

- Labā tehniskā stāvoklī esoša vieglā pasažieru automašīna objekta 

apmeklējumiem un būvprojektu saskaņošanai – 1 gab  

- Labiekārtots un faktiski funkcionējošs birojs projektēšanas darbu 

veikšanai.       –      vismaz  3 darba vietas.  

- Labā tehniskā stāvoklī esošs Printeris būvprojektu izdrukāšanai A4/A3 

formāta, Krāsains – 1 gab.  

- Labā tehniskā stāvoklī esošs Dokumentu skeneris/kopētājs A3 (krāsains)  

- 1 gab 

- Labā tehniskā stāvoklī esošs A1 vai lielāka formāta printeris un labā 

tehniskā stāvoklī esoša projektu iesiešanas tehnika vai jāuzrāda atbilstošs 

partneris(i) lielformāta izdrukai un projektu iesiešanai.  

- Jāuzrāda partneri(is) ģeotehnisko un inženiertopogrāfisko darbu veikšanai  

- Jānodrošina prasībām atbilstošs personāls - projektu vadītājs un divi 

inženieri- projektētāji projektēšanas darbu veikšanai.  

 

3.9. Pretendenta piedāvātajam projektu vadītājam jāatbilst zemāk minētajiem 

minimālajiem kvalifikācijas kritērijiem:  

 Jābūt vismaz 5 gadu pastāvīga projektēšanas darba pieredzei ūdensapgādes un 

kanalizācijas jomā.  

 Jābūt spēkā esošam būvprakses sertifikātam ūdensapgādes un kanalizācijas 

projektēšanas jomā.  

 Pēdējo piecu gadu laikā jābūt izpildītiem vismaz diviem būvprojektiem ar 

līdzvērtīgu kopējo  darba apjomu. Par līdzvērtīgu kopējo darba apjomu Projektu 

vadītājam  iepirkuma ietvaros uzskata kanalizācijas tīklu projektēšanas apjomu ar 

kopējo K tīklu garumu (bez pievadiem)  - 2400m Dmin=200mm un vienas KSS 

projektēšana Qmin =2 l/s.  

 Ir B kategorijas autovadītāja apliecībai.   

 

3.10. Pretendentam jānodrošina vismaz divi projektēšanas inženieri, kuri atbilst 

zemāk minētajām minimālajām prasībām:  

 Augstākā izglītība inženierzinātnēs ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. 

 Vismaz divu gadu pieredze projektēšanas jomā pēc augstskolas pabeigšanas.  

 Jābūt projektējušam vismaz vienu objektu, kurš līdzvērtīgs projekta apjomam. 

Par līdzvērtīgiem darba apjomiem projektēšanas inženierim  iepirkuma ietvaros 
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uzskata kanalizācijas tīklu projektēšanas apjomu ar kopējo K tīklu garumu (bez 

pievadiem)  - 1200m Dmin=200mm un vienas KSS projektēšana Qmin =2 l/s. 

 

4. Pretendenta piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

4.1. Pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums un laika grafiks saskaņā ar 

pievienoto veidlapu (pielikums Nr.1,  Piezīme pie dotā laika grafika parauga: * - 

Dots minimālais termiņš, bet pretendentam, jāizvērtē tā atbilstība saviem 

resursiem un kompetencei. (Nolikumā laika grafikā norādītais darbu izpildes 

laiks dots, kā piemērs(minimālais apjoms) un Pretendentam tas jākoriģē 

atbilstoši saviem pieejamajiem resursiem un sapratnei par projektā 

veicamajiem darbiem.)  
4.2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

4.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

4.4. Atbildīga būvprojekta vadītāja CV ar atbilstošu projektēšanas(Sk. pielikumā 

Nr.1) pieredzi un būvprakses sertifikāta kopija; 

4.5. Projektēšanas inženieru CV un kvalifikācijas pieredzes tabula atbilstoši veidnei 

(pielikums Nr.1.) un inženiera kvalifikācijas diploma kopija vai atbilstošs 

būvprakses sertifikāts, ja tāds ir saņemts.  

4.6. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, 

ja šī persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām. 

4.7. Pretendenta pieredzes saraksts atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.1).  

 

5. Piedāvājuma cena un valūta 

5.1. Piedāvājumā jānorāda Pakalpojuma kopējā cena, kas tiek aprēķināta, summējot 

Tehniskā projekta izstrādes Pakalpojuma cenu un Autoruzraudzības Pakalpojuma 

cenu. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai. 

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda Eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas 

ar Pakalpojuma sniegšanu. 

 

6. Līguma izpildes termiņš 

6.1. Līguma izpildes termiņš būvprojektu izstrādei – atbilstoši iesniegtajam 

pretendenta laika grafikam, bet ne vairāk, kā 30 nedēļas no Līguma noslēgšanas; 

6.2. Līguma izpildes termiņš autoruzraudzībai – līdz būves nodošanai ekspluatācijā 

vēlākais 2020. gada beigās.  

 

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

7.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:  

 Pretendenta atbilstība izvirzītajām nolikuma prasībām 

 Pretendenta piedāvātie projekta realizācijas  resursi atbilst iepirkuma 

prasībām. Resursu neatbilstība var būt par pamatojumu pretendenta 

noraidīšanai.   

 Pretendenta, piedāvātā projekta vadītāja un projektēšanas  inženieru pieredzes 

atbilstība iepirkuma darba apjomam. Piedāvātā personālā neatbilstība 

prasībām var būt par iemeslu pretendenta noraidīšanai.  
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 Ja iepirkumu komisija pārbaudot sniegto informāciju konstatē, ka pretendenta 

un tā personāla kvalifikācijā sniegtā informācija neatbilst pat patiesībai vai 

tiek saņemta rakstiska negatīva atsauksmes no kāda iepriekšēja pasūtītāja, tad 

iepirkumu komisija var lemt par  pretendenta noraidīšanu.    

 Pretendenta piedāvātā katra būvprojekta laika grafika atbilstība tehniskām 

prasībām (tehniski reāls laika grafiks). Laika grafika atbilstību izvērtē 

iepirkumu komisijas locekļi. Būvprojektu izstrādes kopējais  laika grafiks 

visu darbu pabeigšanai nedrīkst būt īsāks, par nolikuma laika grafikā doto 

(t.i.19 nedēļām), kā arī  nedrīkst kopumā pārsniegt 30 nedēļas. Piedāvājumi, 

kuri neatbilst šiem kritērijiem tiks noraidīti, kā neatbilstoši. Atbilstošo laika 

grafikus iepirkumu komisija izvērtē liekot punktus (LGP) 

     LGP punkti:  

Līdz 20 nedēļām 1 punkts 

No 21 līdz  30 nedēļām 0.98 –  0.8 punkti 

 Piedāvājuma cena ir pakalpojuma kopējā cena (PKC) (bez PVN), kas tiek 

aprēķināta summējot būvprojektu izstrādes pakalpojuma cenu (bez PVN) un 

autoruzraudzības pakalpojuma cenu (bez PVN).  

 No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma 

komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko 

saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma(SIP) cenu,  kuru aprēķina:  

 

SIP = PKC (euro) / Laika grafika izvērtējumā iegūtie punkti 

 

 Līgums tiek slēgts pa pretendenta pakalpojuma kopējo cenu(PKC).   

 

 Pretendentam jāiesniedz piedāvājums un jābūt gatavam izpildīt pakalpojumu 

par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājuma iesniegšana par daļēju apjomu nav 

pieļaujama.  

 

 Pasūtītājs izvērtējot savas finanšu iespējas un precizējot tehnisko 

projektēšanas nepieciešamības pirms piedāvājumu izvērtēšanas ir tiesīgs 

izslēgt no iepirkuma apjoma vienu no komponentēm  - K1,K5,K6 K7 vai K8.  

Šajā gadījumā Pakalpojuma kopējās cenas vērtēšana notiek aprēķinot PKC 

bez izslēgtās komponentes.  

 

7.2. Rakstiska informācija par pieņemto lēmumu Pretendentam tiks nosūtīta 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

 

Pielikumā: 1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapas (pielikums Nr.1) 

      2. Tehniskā specifikācija  jeb projektēšanas uzdevums (pielikums Nr.2).  

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      A.Birzmalis
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Pielikums Nr.1 

PRETENDENTA 

 

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā 

[personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma 

iesniegšanu:  

 

1. Piesakās piedalīties cenu aptaujā „Projektēšanas darbu veikšana un 

autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III. kārta””, 
2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz piedāvājuma derīguma termiņam (90 

kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par 

uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

3. Apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma  48. panta prasības.  

4. Pretendents apliecina, ka nodrošinās nepieciešamos resursus projektēšanas darbu 

veikšanai:  
N.p.k. Resursa nosaukums  Iegādes gads, atrašanās vieta un tehniskais apraksts 

un parametri, kā arī  partnera nosaukums, 

reģistrācijas numurs, ja šo resursu nodrošinās 

partneris.  

Tehniskā stāvokļa 

novērtējums – ja 

attiecināms.  

(Teicams, Labs, 

Apmierinošs, Slikts) 

1 Autocad vai līdzvērtīgas 

projektēšanas programmas 

licences 

Norādīt izmantošanai paredzēto programmatūru un 

tās statusu. Iegādes gadu.  

 

2 Vispārējas nozīmes 

programmatūra paskaidrojuma 

rakstu un tabulu sagatavošanai   

Norādīt izmantošanai paredzēto programmatūru un 

tās statusu. Iegādes gadu 

 

3 Atbilstoši datori projektēšanas 

darbu veikšanai 

Norādīt katra datora procesoru, RAM, videokartes  

un displeja tehniskos parametrus  

 

4 Vieglā pasažieru automašīna 

objekta apmeklējumiem un 

būvprojektu saskaņošanai 

Norādīt auto marku, izlaiduma gadu, nobraukumu, 

Valsts numuru un pēdējās TA datumu.  

 

5 Birojs projektēšanas darbu 

veikšanai 

Atrašanās vietu, darba vietu skaits, tel, fax un vai 

tiek faktiski izmantots.  

 

6 Printeris būvprojektu 

izdrukāšanai A4/A3 formāta, 

Krāsains 

Norādīt printera tehniskos parametrus un 

izlaiduma gadu.  

 

7 Dokumentu skeneris/kopētājs 

A3 (krāsains)   

Norādīt skenera  tehniskos parametrus un 

izlaiduma gadu. 

 

8 Lielformāta izdruka un kopēšana Norādīt printera tehniskos parametrus un 

izlaiduma gadu un informāciju par partneri ja 

nepieciešams.  

 

9 Būvprojektu iesiešana Norādīt iesiešanas tehnikas tipu, tehniskos 

parametrus un izlaiduma gadu un informāciju par 

partneri ja nepieciešams. 

 

10 Būvprojektu vadītājs  Vārds Uzvārds, Sert. Nr. - 

11 Projektēšanas inženieris Vārds Uzvārds, Dipl. Nr.  - 

12 Projektēšanas inženieris Vārds Uzvārds, Dipl. Nr. - 

13 Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana Norādīt partnera nosaukumu un reģistrācijas 

numuru, kā arī kontakinformāciju. 

- 

14 Ģeotehniskā izpēte  Norādīt partnera nosaukumu un reģistrācijas 

numuru, kā arī kontakinformāciju. 

- 
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5. Pretendenta pieredzes apraksts kvalifikācijai 
N.p.k. Objekta nosaukums, 

realizācijas gadi.  

Objekta darba apjomu apraksts K 

tīklu jomā.  

Pasūtītājs 

un pasūtītāja 

pārstāvis 

Pasūtītāja pārstāvja 

telefona numurs 

atsauksmju 

sniegšanai. 

     

     

     

     

     

 

6. Pretendenta finanšu apgrozījums kanalizācijas tīklu projektēšanas jomā 2016. gadā:  
N.p.k. Objekta nosaukums Finanšu 

apgrozījums K 

tīklu projektēšanā  

2016. gads 

euro 

Pasūtītājs 

un pasūtītāja 

pārstāvis 

Pasūtītāja 

pārstāvja telefona 

numurs 

atsauksmju 

sniegšanai. 

     

     

     

     

     

Kopā     

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā 

[personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā piedāvājuma 

iesniegšanu apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt uzaicinājumā 

paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu:  

Pretendenta rekvizīti  

Nosaukums:  

Adrese:   

Reģistrācijas Nr.:  

Tālrunis:  

Fakss:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Maksājumu rekvizīti  

Banka, kods:  

Konts:   

  

 

Pielikumā piedāvājumu apstiprinoša informācija: (min. bilances kopija 2016. gads un 

pelņas – zaudējumu aprēķina kopija 2016. gads,  Projekta vadītāja un projekta inženieru 

CV, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise būvniecībā – projektēšanas darbiem 

norādītajiem sertificētajiem speciālistiem) un cita pēc pretendenta domām nepieciešama 

papildus informācija   uz _____ lapām.  

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Z.V.
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Pretendenta_______________________________________________ finanšu piedāvājums 
 Nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

NPK 
Būvpr. 

Nr. 

Proj. 

komp. 

Apz. 

Būvprojekta nosaukums 

Projektēšanas izejmateriālu 

izmaksas euro 

Būvprojekta inženierrisinājumu daļu 

izmaksas euro 

Ekonom

ikas un 

DOP 

daļas 

euro bez 

PVN 

KOPĀ  

Projekt.  

euro bez 

PVN 

Autoruzrau

dziba euro 

bez PVN 

KOPĀ  

euro bez 

PVN 
Topo- 

grāfija. 

Ģeo-

tehniskā 

izpēte. 

Pārējie 

dokumenti 

un izpētes 

UKT 

un GP 

ELT 

un EL 
AU BK 

1 I K1 

Jauna kanalizācijas kolektora 

izbūve Bauska novada, Bauskā, 

Mēmeles ielā posmā no 

Drenģerkalna līdz Mēmeles ielai 

11 

    NA NA NA     

2 II 

K2, 

K3, 

K4 

Kanalizācijas tīkla izbūve 

Bauskas novada, Codes pagasta 

Draudzības, Lauku un Ošu ielās 

un Bauskā līdz Mēmeles ielai.   

    NA NA NA     

3 III K5 

Kanalizācijas pārbūve Bauska 

novada, Bauskā, Mēmeles ielā pie 

Mēmeles tilta* 

           

4 IV K6 

Kanalizācijas pašteces kolektora, 

kanalizācijas sūkņu stacijas un 

spiedvada izbūve Bauskas 

novada, Bauskā Upes ielā.  

           

5 V K7 

Strēlnieku ielas kanalizācijas 

sistēmas izveide Bauska novada, 

Bauskā. 

    NA NA NA     

6 VI K8 

Kļavu ielas kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana Bauska novada, 

Bauskā 

    NA NA NA     

KOPĀ ar 21% PVN            

PVN 21%            

KOPĀ            
Piezīme: * - iespējams, pēc izpēšu veikšanas, būs jāparedz spiedvada un KSS būvniecība. Jādot piedāvājums kā opcija (ELT, AU, BK daļām), kuras  var tikt izmantota nepieciešamības gadījumā.  

Kopā: ______________________________________________________________________________________________________ 
 Summa vārdiem. 

Sastādīja: ____________________________________________________________________________________________________ 
Paraksts, vārds, uzvārds, amats, datums 
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Pretendenta_______________________________________________ piedāvātais laika  grafiks 
                                                      Nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

NPK 
Būvpr. 

Nr. 

Proj. 

komp. 

Apz. 

Būvprojekta nosaukums Veicamie darbi  

    Nedēļa pēc līguma noslēgšanas 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

1 I K1 

Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Bauska 

novada, Bauskā, Mēmeles ielā posmā no 

Dreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11 

Projektēšanas 

izejmateriāli 
                      

        

Inženierisinājumu 

daļas 
                      

        

Ekonomikas un DOP 

daļa 
                      

        

Projekta saskaņošana 

un akcepts  
            *          

        

2 II 

K2 

K3 

K4 

Kanalizācijas tīkla izbūve Bauskas novada, 

Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu 

ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai.   

Projektēšanas 

izejmateriāli 
                      

        

Inženierisinājumu 

daļas 
                      

        

Ekonomikas un DOP 

daļa 
                      

        

Projekta saskaņošana 

un akcepts  
                  *    

        

3 III K5 
Kanalizācijas pārbūve Bauska novada, 

Bauskā, Mēmeles ielā pie Mēmeles tilta 

Projektēšanas 

izejmateriāli 
                      

        

Inženierisinājumu 

daļas 
                      

        

Ekonomikas un DOP 

daļa 
                      

        

Projekta saskaņošana 

un akcepts  
                  *    

        

4 IV K6 

Kanalizācijas pašteces kolektora, 

kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada 

izbūve Bauskas novada, Bauskā Upes ielā.  

Projektēšanas 

izejmateriāli 
                      

        

Inženierisinājumu 

daļas 
                      

        

Ekonomikas un DOP 

daļa 
                      

        

Projekta saskaņošana 

un akcepts  
                  *    

        

5 V K7 
Strēlnieku ielas kanalizācijas sistēmas izveide 

Bauska novada, Bauskā. 

Projektēšanas 

izejmateriāli 
                      

        

Inženierisinājumu 

daļas 
                      

        

Ekonomikas un DOP 

daļa 
                      

        

Projekta saskaņošana 

un akcepts  
              *        

        

6 VI K8 
Kļavu ielas kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana Bauska novada, Bauskā 

Projektēšanas 

izejmateriāli 
                      

        

Inženierisinājumu 

daļas 
                      

        

Ekonomikas un DOP 

daļa 
                      

        

Projekta saskaņošana 

un akcepts  
           *           

        

 

                       Sastādīja: ________________________________________________________________________________________ 
 Paraksts, vārds, uzvārds, amats, datums
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Pielikums Nr.2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA jeb projektēšanas uzdevums 

Cenu aptaujai „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem 

„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ”” 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Līguma vispārīgais mērķis. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana, 

lai palielinātu SIA “Bauskas ūdens” apkalpoto centralizētu kanalizācijas sistēmu 

pārklājumu Bauskas novada  Bauskas pilsētā un Codes pagastā palielinātu pieslēgumu 

skaitu pie centralizētām kanalizācijas sistēmām.   

Pasūtītājs pēc cenu piedāvājuma saņemšanas var  atteikties pasūtīt kādu no darba 

komponentēm no K1, K5, K6,K7 vai  K8. Šādā gadījumā vērtētas tiks tikai tās 

komponentes, kuras par kurām tiks slēgts līgums.  

 

1.2. Līguma ieviešanas process – līguma ietvaros paredzēts izstrādāt būvprojektus, kā 

arī iegūt vai izstrādāt būvprojekta izstrādei nepieciešamos izejmateriālus: 

 

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, Izpildītājs izstrādā sešus būvprojektus astoņām 

projekta komponetēm,  Būvprojektos jāparedz zemāk minētā  būvprojekta daļas un 

sadaļas: 

 Projektēšanas izejmateriāli  

 Projekta ģenerālplāns un UKT daļa  

 ELT(gan ST gan lietotāja tīklu daļas) daļa, ja būvprojektā tādas ir 

nepieciešama 

 AU  - automātikas daļa, ja tāda ir nepieciešama  

 BK daļa- ja tāda būvprojektā ir nepieciešama.  

 

Izpildītājs nodrošina nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu būvprojektu izstrādei, 

izstrādāto būvprojekta saskaņošanu visās saistošajās institūcijās, kā arī būvatļauju 

saņemšanu Bauskas novada būvvaldē  ar atzīmi, ka būvprojektiem izpildīti 

būvprojektēšanas nosacījumi, kā arī nodrošina autoruzraudzību visā projektu realizācijas 

laikā 2018, 2019 un iespējams arī  2020 gadā.  

 

2. PASŪTĪTĀJS 

Projekta Pasūtītājs ir Bauska pašvaldības uzņēmums SIA „Bauskas ūdens”  

 

3. PAKALPOJUMA APRAKSTS 

 

3.1.Pakalpojuma priekšmets  

Būvprojektēšanas darba apjoms:  

Projekta 

komponentes 

apzīmējums  

B
ū

v
p

ro
-

jek
ta

 N
r.  

Projekta komponentes nosaukums   Mērv. 

Orientējoši fiziskie 

apjomi  

maģistrālajiem 

tīkliem 

K1 I 

Jauna kanalizācijas kolektora izbūve 

Mēmeles ielā posmā no Drenģerkalna 

līdz Mēmeles ielai 11, DN250 

m 275 
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Projekta 

komponentes 

apzīmējums  

B
ū

v
p

ro
-

jek
ta

 N
r.  

Projekta komponentes nosaukums   Mērv. 

Orientējoši fiziskie 

apjomi  

maģistrālajiem 

tīkliem 

K2 II 

Kanalizācijas izbūve Codes pagasta  

Draudzības ielā t.sk asfalta seguma 

atjaunošana rakšanas darbu zonā  

m 520 

K3 II 
Kanalizācijas izbūve Codes pagasts, 

Lauku iela DN200 
m 395 

K4 II 
Kanalizācijas izbūve Codes pagasta 

Ošu ielā DN200-250 
m 735 

K5 III 

Kanalizācijas pārbūve Mēmeles ielā 

pie Mēmeles tilta, lai nodrošinātu 

videi atbilstoši drošu kanalizācijas 

novadīšanu. DN250 

m 160 

K6 IV Kanalizācijas izbūve  Upes ielā  k-ts   

K6.1 IV Pašteces kanalizācija DN200 m 210 

K6.2 IV Kanalizācijas sūkņu stacija 4.5 l/s k-ts 1 

K6.3 IV Kanalizācijas spiedvads DN75 m 35 

K7 V 
Strēlnieku ielas kanalizācijas sistēmas 

izveide DN200 
m 290 

 K8 VI 
 Kļavu ielas K sistēmas paplašināšana  

DN200 
 m 190 

   Kopā  m 2810 

Papildus norādījumi:  

 Darbu apjomu metrāža norādīta indikatīvi un tikai maģistrāliem tīkliem. 

Maģistrālo tīklu apjoms būvprojektos var būt +15 …. - 5 % no norādītā 

apjoma un šādas izmaiņas nedrīkst ietekmēt termiņus un pretendenta 

norādītās izmaksas.  

 Papildus norādītajam darba apjomam pretendentam jārēķinās un jāiekļauj 

projektēšanas izmaksās  arī  pievadu projektēšanu nepieciešamajā apjomā, 

kuru apjoms var sastādīt līdz pat 70 % no maģistrālo tīklu faktiskā apjoma.  

 Paredzams, ka viss projektēšanas apjoms atbilst 2. grupas būvobjektiem.  

 

Būvprojektu nosaukumi :  

NPK 
Būvpr. 

Nr. 

Proj. 

komp. 

Apz. 

Būvprojekta nosaukums 

1 I K1 
Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Bauska novada, Bauskā, Mēmeles ielā posmā 

no Dreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11 

2 II 
K2 

K3 K4 

Kanalizācijas tīkla izbūve Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un 

Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai.   

3 III K5 Kanalizācijas pārbūve Bauska novada, Bauskā, Mēmeles ielā pie Mēmeles tilta 
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4 IV K6 
Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve 

Bauskas novada, Bauskā Upes ielā.  

5 V K7 Strēlnieku ielas kanalizācijas sistēmas izveide Bauska novada, Bauskā. 

6 VI K8 
Kļavu ielas kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauska novada, Bauskā 

 

 

3.2. Pakalpojuma prasības 

 

Izstrādājamajiem būvprojektiem jāsaņem Bauskas novada būvvaldes izdota būvatļauja ar 

atzīmi par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi.  

 

Būvprojekti  izstrādājami atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos ietvertajām 

prasībām. Būvprojekts ir jānoformē atbilstoši LV spēkā esošo likumdošanas aktu 

prasībām. 

 

Pretendentam ir jāizstrādā būvprojekti atbilstoši norādītajam projektēšanas apjomam, 

ietverot ielas vada un visu nepieciešamo pievadu uz projekta teritoriju skartajiem zemes 

gabaliem izbūvi līdz šo zemes gabalu robežai.  

 

Pretendentam projekta izstrādei ir jāsaņem vai jāktualizē  visi nepieciešami tehniskie 

noteikumi, ja tādi ir nepieciešami.  

 

Projektēšanas laikā Pretendentam ir jāveic inženiertopogrāfiskā un ģeotehnsikā izpēte 

tādā apjomā,  kas būtu nepieciešams būvprojekta izstrādei.  

Pretendentam ir jāizstrādā pilns būvprojekts, t.sk., darbu organizācijas projekts un 

būvdarbu izmaksu tāmes. 

Cauruļvadi ir jāprojektē ielu sarkano līniju robežās. Vietās, kur nav sarkanās līnijas, 

cauruļvadi ir jāprojektē maksimāli izvairoties no privāto zemes īpašumu šķērsošanas. 

Projektējot pievadus uz zemes īpašumiem ielu sarkano līniju robežās, veikt pievadu 

saskaņošanu ar privāto zemju īpašniekiem. Tāpat jāsaskaņo arī pievadu novietojums ar 

potenciālajiem klientiem jeb zemes gabalu īpašniekiem un/vai likumīgiem lietotājiem.  

Izvēloties projektā paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas, jāparedz tikai tādu 

būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kuras ir sertificētas Latvijā, 

un jāpielieto to firmu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas 

pārstāvniecība. 

 

Pretendentam ir jānodod Pasūtītājam būvvaldē saskaņota būvprojekta 4 oriģināli (3 

eksemplāri SIA „Bauskas ūdens”, 1 – Bauska novada būvvaldei), 1 CD (rasējumus 

noformējot AutoCad 2009 failu formātā, kā arī pilnīgi visus dokumentus izveidojot .PDF 

datu formātā). Pretendentam būvdarbu tāmes ir jāiesniedz Pasūtītājam atsevišķā sējumā 

izdrukas veidā 3 eksemplāros un elektroniski EXCEL datu formātā uz CD datu nesēja 

vai līdzvērtīga datu nesēja.  
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Autoruzraudzības darba apjoms  būvniecības laikā:  

 Jānodrošina likumdošanā noteiktais autoruzraudzības minimums;  

 Būvniecības laikā, katrā kalendārā mēnesī,  jāapmeklē  vismaz viena 

iknedēļas būvsapulces; 

 Jāierodas būvobjektā vienas darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai 

apsekotu būvobjektu un risinātu ar atoruzraudzību saistītos jautājumus un 

ieviestu būvprojektā nepieciešamās izmaiņas.  

 

4. LĪGUMA IZPILDE 

4.1.Atrašanās vieta 

Līguma izpildes vieta ir Bauskas novads, Bauska un Codes pagasts. 

 

4.2.Līguma izpildes periods 

Paredzamais līguma izpildes laiks ir atbilstošs Pretendenta norādītajam laika grafikā no 

Līguma noslēgšanas līdz uzaicinājumam pieņemt Pakalpojumu, ko iesniedz Izpildītājs 

Pasūtītājam.  

Pretendentam sagatavojot piedāvājumu jāņem vērā Iepirkumu dokumentācijā uzrādītie 

vēlamie projektēšanas darbu realizācijas termiņi un reāli jāizvērtē savas iespējas.  Pārāk 

ilgs vai pārāk īss(tehniski nereāls) izpildes termiņš var būt par iemeslu pretendenta 

piedāvājuma noraidīšanai.  

 

4.3.Līguma organizācija 

4.3.1. Pasūtītājs - SIA „Bauskas ūdens” 

Pasūtītājs ir SIA „Bauskas ūdens”. Šī projekta kontekstā Pasūtītājs pārrauga līguma 

tehnisko un administratīvo izpildi. Pasūtītājs atbalsta Izpildītāja sadarbību ar Bauskas 

novada pašvaldību  un citām projekta realizācijā iesaistītām institūcijām.  

4.3.2. Izpildītājs 

Izpildītājs ir atbildīgs par: 

1) savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem; 

2) savas komandas efektīvu darbu un ekspertu profesionalitāti; 

3) sagatavoto projektu un citas dokumentācijas atbilstību Latvijas Būvnormatīviem 

un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem, kā arī to atbilstību labas 

starptautiskās prakses paraugiem; 

4) efektīvu darbu izpildes koordināciju ar Pasūtītāju. 

Autoruzraudzības sākuma un beigu termiņiem, darba nodošanas – pieņemšanas 

procedūru ievērošanu  – atbilstoši līgumam un likumdošanas aktiem.  

 

Pielikumi: 

1. Projektējamo K tīklu shēma - 1 lpp; 

2. Saņemtie tehniskie noteikumi  - lpp.  
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Pielikums Nr.3 

 

Pretendenta personāla pieredzes atspoguļojums piedāvājumā. 

 

1. Pretendenta personāla CV 

 

Lai noskaidrotu pretendenta  piedāvātā personāla kvalifikāciju piedāvājumā 

nepieciešams iesniegt pretendenta personāla CV.  CV forma iepirkumā netiek noteikta, 

bet CV jāsatur informācija par izglītību un profesionālo pieredzi lai varētu izvērtēt 

atbilstību iepirkuma prasībām, bet CV nobeigumā jāiekļauj zemāk dotā tabula aizpildīta 

ar  informāciju par pretendenta personāla kvalifikācijas pieredzi, kā arī paša personāla 

apliecinājumu par dalību iepirkumā un CV sniegtās informācijas atbilstību.  

 

Projektu vadītāja CV jāiekļauj informācija par projekta vadītāja autovadītāja kategoriju. 

Augstskolas beigšanas laiku un kvalifikāciju, kā arī praktisko projektēšanas pieredzi 

kanalizācijas tīklu projektēšana.  

 

Projektu vadītāja un projektēšanas inženieru(pievienojams CV nobeigumā)    

pieredzes apraksts:  

 
N.p.k. Objekta nosaukums, 

realizācijas gadi. 

Objekta darba apjomu apraksts Pasūtītājs 

un pasūtītāja 

pārstāvis 

Pasūtītāja pārstāvja 

telefona numurs 

atsauksmju 

sniegšanai. 

     

     

     

     

 

Projektu vadītāja un projektēšanas inženieru apliecinājums  (pievienojams CV 

nobeigumā)     

 

Ar šo apliecinu, ka manā CV sniegtā informācija ir patiesa un apliecinu, ka esmu 

gatavs veikt iepirkumā „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība 

objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”” nepieciešamos 

projektēšanas un autoruzraudzības  darbus, kā pretendenta [pretendenta 

nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese] darbinieks.  

 

 

Paraksts  

 

Paraksta atšifrējums  

 

Datums  

 

 


