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Pamatojoties uz 2012.gada 23.aprīļa Elektronikas un datorzinātņu institūta 

pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa „Elektronikas 
un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā (turpmāk – 
nolikums) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) 
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības 
centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
tiek veikti sekojoši grozījumi: 
 
 
1. Izteikt nolikuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.1. Iepirkuma priekšmets: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa 
„B” telpu renovācija saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (A pielikums) noteiktajām 
prasībām (turpmāk – Būvdarbi). Būvdarbi tiek veikti vienkāršotas renovācijas ietvaros. 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) lotēs: 1.lote: Laboratorijas korpusa „B” telpu 
logu nomaiņa; 2.lote: Laboratorijas korpusa „B” ārējo norobežojošo konstrukciju 
siltināšana; 3.lote: Laboratorijas korpusa „B” 1., 2., 3., 4. un 7.stāva telpu remonts.” 
 
2. Izteikt nolikuma 4.3.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
„4.3. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2012.gada 

17.maijam plkst. 10.00.” 
 
3. Izteikt nolikuma 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.4. Piedāvājumus atver Elektronikas un datorzinātņu institūtā: A korpusa 6.telpā 
(auditorija), 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā 2012.gada 17.maijā plkst. 14.00. 
Piedāvājumu atvēršanā ir tiesīgas piedalīties visas ieinteresētās personas, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi tiek ierakstīti piedāvājuma atvēršanas 
sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā.” 
 
4. Izteikt nolikuma 4.9.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
„4.9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts 
nolikuma 4.3.apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2012.gada 17.maijam plkst. 
10.00., slēgtā aploksnē.” 
 
5. Izteikt nolikuma 5.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.2.2. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi 

par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā ar 

minimālo atbildības limitu 50 procenti no līguma summas. Prasību izpildi apliecina 
6.6.apakšpunktā noteiktā dokumenta kopija vai Pretendenta apliecinājums.” 
 
6. Papildināt nolikumu ar 5.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.2.3. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina Būvdarbiem 

vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes noformēšana būvvaldes atļaujas 
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saņemšanai Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Prasības izpildi apliecina 6.6.
1
apakšpunktā 

noteiktais apliecinājums.” 
 
7. Izteikt nolikuma 5.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.4.2. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam ēku 
būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) 
līdzīgu līgumu realizācijā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Par līdzīgiem līgumiem 
tiks uzskatīti publiskas ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbi, kas palielina ēkas 
energoefektivitāti, salīdzinot ar tās sākotnējiem rādītājiem, tai skaitā iekštelpu 
remontdarbi un inženiertīklu nomaiņa. Par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze atbildīgā 
būvdarbu vadītāja statusā, kur siltināšanas apjoms ir vismaz 2000 m2 (2, lotei), ēku 
kopējā platība ir vismaz 2000 m2 un būvdarbi veikti nepārtraucot ēku funkcionalitāti 
(3.lotei). Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.2.apakšpunktā 

norādīto dokumentu kopijas un CV.” 
 
8. Izteikt nolikuma 5.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.4.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, kā galvenajam būvuzņēmējam ir 
jābūt uzsāktiem un pabeigtiem vismaz 2 (diviem) līdzīgiem būvdarbu līgumiem. Par 
līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīti publiskas ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbi, 
kas palielina ēkas energoefektivitāti, salīdzinot ar tās sākotnējiem rādītājiem, tai skaitā 
iekštelpu remontdarbi un inženiertīklu nomaiņa. Par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze 
līgumos, kur ēku kopējā platība ir vismaz 2000 m2 un būvdarbi veikti nepārtraucot ēku 
funkcionalitāti (3. lotei) un siltināšanas apjoms ir vismaz 2000 m2 (2.lotei). Lai 
apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.4.apakšpunktā norādītā 

informācija.” 
 
9. Izteikt nolikuma 5.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.4.4. Pretendentam jābūt tehniskajiem un personāla resursiem, lai pilnvērtīgi veiktu 
būvdarbus iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. Pretendents, kurš iesniedz 

piedāvājumu 3.lotei, nodrošina vismaz vienu speciālistu katrā no šādām jomām:  
- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā, 
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā, 
- ēku elektroinstalācijas, zibens aizsardzības un pārsprieguma aizsardzības 
sistēmu izbūves darbu vadīšanā. 

Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.3.apakšpunktā 

norādītās speciālista kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.” 
 
10. Izteikt nolikuma 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“5.5. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 
Pretendenta gada finanšu vidējam apgrozījumam ēku būvdarbos par 2009. 2010. un 

2011.gadu jābūt vismaz tikpat lielam kā piedāvātā līgumcena šajā konkursā. 
Pretendentam jābūt pozitīvam pašu kapitālam atbilstoši pēdējam Valsts ieņēmumu 

dienestā iesniegtajam gada pārskatam.” 
 



EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas 
korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-
CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra 
izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 

 

 4 

11. Izslēgt nolikuma 5.6.apakšpunktā „b” punktu. 
 
12. Izteikt nolikuma 5.6.apakšpunktā „c” punktu šādā redakcijā: 
„c. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
 
 
13. Izteikt nolikuma 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.3. personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, iesniegts 
apliecinājums atbilstoši nolikuma D1 pielikumam.” 
 
14. Papildināt nolikumu ar 6.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.6.

1
 Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 

pretendents uz sava rēķina noformēs vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti 

būvvaldes atļaujas saņemšanai.” 

 
15. Svītrot nolikuma 6.7.2.apakšpunkta otro teikumu. 
 
16. Izteikt nolikuma 6.7.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.7.4. informāciju par veiktajiem būvdarbiem ne vairāk kā iepriekšējos 5 (piecos) gados 
atbilstoši F pielikumā norādītajai formai), norādot: 

� objektu; 
� objekta izmaksas; 
� darba izpildes termiņu; 
� pasūtītāju un viņa kontaktinformāciju. 
� par katru sarakstā minēto objektu jāpievieno būvdarbu pasūtītāja pozitīvas 

atsauksmes kopija un galējā akta kopija par būvdarbu pieņemšanu-nodošanu.” 
 
17. Izteikt nolikuma 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.9. Pretendentam jāiesniedz parakstīta izziņa par finanšu vidējo apgrozījumu ēku 

būvdarbos, norādot 2009. 2010. un 2011.gadā veiktos ēku būvdarbu līgumus un to 
summas, un datus par pašu kapitālu atbilstoši pēdējam Valsts ieņēmumu dienestā 

iesniegtajam gada pārskatam, ko parakstījis Pretendents vai pilnvarotā persona 
(pievienojams pilnvaras oriģināls).”  
 
18. Izteikt nolikuma 6.10.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.10.2. izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka 
ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam (ja tas ir reģistrēts 
ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 100 latus;”. 
 
19. Izteikt nolikuma 6.10.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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„6.10.4. Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un 
visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, – par 
visiem personu apvienības dalībniekiem.” 
 
20. Izteikt nolikuma 7.1.6..apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.1.6. informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem (durvis, 
grīdas segumi, flīzes, sildķermeņi, jumta segums, siltināšanas materiāli, caurules, vadi, 
u.c.). Informācijā jānorāda: 

- marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c.; 
1.lotei – logiem, a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu valodā  
      b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai   
tehniskajās prasībās norādītajai saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L – vai 

ekvivalents. 

2 lotei – siltinājuma materiāliem, jumta seguma materiāliem 
3 lotei – durvīm, linolejam, caurulēm, radiatoriem, vadiem, flīzēm, u.c.”. 

  
21. Izteikt nolikuma 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„8.11. Lai pilnīgāk atspoguļotu savu piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs veikt izmaiņas 
lokālajās tāmēs, nemainot tehniskajās specifikācijās noteiktos kopējos darbu apjomus 

(pielikums C2).” 
 
22. Izslēgt nolikuma 11.1.6.apakšpunktu. 
 
23. Izslēgt nolikuma 12.4.apakšpunktu. 
 
24. Papildināt nolikuma A1 pielikuma ievaddaļu ar otro teikumu šādā redakcijā: 
„Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes 

atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes 

atļaujas saņemšanas”. 

” 
25. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.1.1. Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3 vai ekvivalents”. 
 
26. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.1.2. Gaisa caurlaidības  EN 14351-1  Klase 4 vai ekvivalents”. 
 
27. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A vai ekvivalents”. 
 
28. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.3.4. PVC logiem jābūt bez svina un svina savienojumu piedevām. Pretendents savā 

piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu 
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apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka logu izgatavošanai izmantotie 
PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem”. 
 
29. Izteikt nolikuma A2 pielikuma ievaddaļas trešo teikumu šādā redakcijā: 
„Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes 

atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes 

atļaujas saņemšanas”. 

 
30. Izteikt nolikuma A3 pielikuma 1.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„1.1.11.Laboratoriju telpās un 1., 2. un 7. stāva gaiteņos sagatavot grīdas pamatni linoleja 
ieklāšanai, ielīmēt ofisiem paredzēto homogēno linoleju vismaz 43 klase 
(nodilumizturības grupa P (saskaņā ar EN 649) vai ekvivalents, nodiluma izturība ≤ 0,10 
mm (saskaņā ar EN 660-1) vai ekvivalents, 2,00 mm biezs) antibakteriāls, nav jāuzklāj 
aizsargemulsija un fungicīds, ar pretslīdes efektu vismaz R9, virtuves telpām  (8 telpas) 
113, 120, 213, 220, 313, 320, 413, 420 ( ar pretslīdes efektu vismaz R10. 
 
31. Izteikt nolikuma A3 pielikuma 3.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.1.10. Nodrošināt avārijas apgaismojumu saskaņā ar LBN 201-07 un LVS-EN 1838 vai 

ekvivalents, atbilstoši prasībām”. 
 
32. Izteikt pirmo teikumu pēc A3 pielikuma 4.3.apakšpunkta šādā redakcijā: 
„Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes 

atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes 

atļaujas saņemšanas.” 

” 
33. Izteikt nolikuma B1 pielikumā otro teikumu šādā redakcijā: 
„Informācijā jānorāda: 

- marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c.; 
1.lotei – logiem, a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu valodā  
      b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai   
saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L vai ekvivalents 
2 lotei – siltinājuma materiāliem, jumta seguma materiāliem, apliecinājumu, ka  
materiāli atbilst ETAG prasībām 
3 lotei – durvīm, linolejam, caurulēm, radiatoriem, vadiem, flīzēm, u.c.”. 
 

34. Izslēgt nolikuma C2 pielikuma lokālajās tāmēs: 
Lokālā tāme Nr.1-L1, Logu maiņa,  
Lokālā tāme Nr.1-L2, Jumts, 
Lokālā tāme Nr.2-L2, Fasāde, 
Lokālā tāme Nr. 2-L3, Elektrība,  
Lokālā tāme Nr. 3-L3, Santehnika,  
Lokālā tāme Nr.1-3L, Telpu remonts 
Lokālā tāme Nr. 4-L3 Telefona un datortīkls, „testbed”,  
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Lokālā tāme Nr.5-L3, Signalizācija. 
ceturtās rindas no attiecīgo lokālo tāmju tabulu apakšas „Pasūtītāja rezerve 

neparedzētiem darbiem, izdevumiem  1%                    0,00”.  
 
35. Svītrot nolikuma D1 pielikuma visā tekstā vārdu „apakšuzņēmējs”, kā arī visā tekstā 
papildināt teikumu daļu „personām, uz kuru iespējām pretendents balstās” ar teikuma 
daļu „lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām,”. 
 
36. Izteikt nolikuma H pielikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„1.2. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas izpildīt šādas saistības: 

1.1.1. Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēt 

vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai 

un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, uzsākt pēc būvvaldes atļaujas 

saņemšanas; 

1.1.2. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētājā kārtībā veikt Objektā Būvdarbus; 
1.1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos 
Būvdarbus.” 
 

37. Izteikt nolikuma H pielikuma 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.6. Izpildītājs apņemas uzsākt Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā 
no priekšapmaksas līdz 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma summas saņemšanas un 
Objekta pieņemšanas brīža un nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un 
kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un 
tehniskās normas, Pasūtītāja norādījumus, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. 
Izpildītājs apņemas Būvdarbos izmantot tikai sertificētus pamatmateriālus un 

izstrādājumus, kā arī apdares materiālus un to krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju 

pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas. Nododot Būvdarbus Pasūtītājam, Izpildītājs 
nodod arī visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu pases, materiālu 
sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Būvdarbiem”. 
 
38. Izteikt nolikuma H pielikuma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polises kopijas, būvvaldes atļaujas vienkāršotai renovācijai un rēķina 

saņemšanas pārskaita Izpildītājam priekšapmaksu ___% apmērā ______LVL, PVN 22% 

________ LVL, kas kopā sastāda _________ LVL.” 
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