2. PIELIKUMS:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkums Nr. TNA 2018/9
1.

MĒRĶIS
Jauna cietuma ēku kompleksa būvniecība Alsungas ielā 29, Liepājā (zemes
gabala kadastra apzīmējums 1700 002 0183).

2.

DARBA UZDEVUMS
Līgumā noteiktajos termiņos un atbilstošā kvalitātē veikt cietuma ēku kompleksa
“Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” projektēšanas darbus,
būvdarbus un autoruzraudzību, tai skaitā nodošanu ekspluatācijā.

2.1.

Projektēšanas darbu apraksts un apjomi

2.1.1.

Būvprojektu izstrādā atbilstoši projektēšanas uzdevumam, kas ietverts
būvprojekta „Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” (Būvatļauja
Nr. BIS/BV-4.1-2016-3615 (242/2015) atzīme par projektēšanas nosacījumu
izpildi 20.09.2016.) 1.sējumā, ievērojot, ka atbilstoši Būvniecības likuma
16.panta 2.² daļai ir jāveic sekojošas izmaiņas minētajā būvprojektā:
(a)

Ēkai Nr. 7 samazināt būvapjomu, neizbūvējot šautuvi un ar to
funkcionāli saistītās telpas.

(b)

Betona žogu Z-2 aizstāt ar žogu ar cinkotām tērauda profilētām
loksnēm (0,6 mm).

(c)

Jumtu seguma materiālu “Protan” aizstāt ar “Technoelast” vai
ekvivalentu materiālu.

2.1.2.

Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības veikt izmaiņas būvprojektā „Jaunā
cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” (Būvatļauja Nr. BIS/BV-4.12016-3615 (242/2015) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
20.09.2016.) (turpmāk – Būvatļauja), aizstājot paredzētos materiālus,
aprīkojumu uz ekvivalentiem (līdzvērtīgiem), nemainot būvprojektā paredzēto
būvju novietojumu, būvapjomu (izņemot 2.1.1.punktā minēto), fasāžu
risinājumus (izņemot 2.1.1. punktā minēto), telpām paredzēto lietošanas
veidu, platības un aprīkojumu). Mainot konstruktīvos risinājumus tiem
jāatbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

2.1.3.

Projektēšanas darbus veic ievērojot visus šādus nosacījumus:
(a)

projektēšanas darbi jāveic esošās Būvatļaujas ietvaros (t.i.,
Projektēšanas darbu rezultātā radītie risinājumi nedrīkst būt par

pamatu jaunas būvatļaujas pieprasīšanai no atbildīgo iestāžu puses
2.1.1. punktā noteiktā projektēšanas uzdevuma īstenošanai); un
(b)

būvprojektā var izmantot esošos risinājumus, ja (1) tie ir atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, (2) tajos nav kļūdu un neprecizitāšu, (3)
tos ir iespējams realizēt (izbūvēt), (4) tie ir piemēroti 2.1.1. punktā
noteiktā projektēšanas uzdevuma īstenošanai, un (4) tos nevar
aizstāt ar tehnisko rādītāju ziņā līdzvērtīgiem, bet naudas izteiksmē
lētākiem.

2.1.4.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500
“Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktam, būvprojekta izstrādātājs uzņemas
pilnu atbildību par būvprojektu, kā arī par tā atbilstību sākotnējai iecerei.

2.1.5.

Veikt būvprojekta izstrādei nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšanu un
saņemšanu, topogrāfiskā plāna izstrādi, inženierizpētes, ģeoloģijas un
mērniecības darbus.

2.1.6.

Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamajām sadaļām, lai pilnībā
realizētu būvprojektu, un tam jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajam.

2.1.7.

Būvprojekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami
būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai.

2.1.8.

Ekonomikas daļu izstrādāt, ievērojot sekojošus nosacījumus:
(a)

Būvdarbu apjomu pilns saraksts.

(b)

Tāmes, kas sastādītas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija
noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Koptāme, lokālās
tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem iesniedzami
Microsoft Excel formātā, saglabājot aprēķinos izmantotās formulas.

2.1.9.

Būvprojekta saskaņošana atbildīgajās institūcijās, kā arī ar Pasūtītāju un
iespējamām ieinteresētajām personām (blakus esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem). Nepieciešamo atzīmju saņemšana būvatļaujā, būvatļaujas
oriģinālu iesniedzot Pasūtītājam.

2.1.10.

Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs. Būvprojekta
izstrādātāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert
ekspertīzes veikšanu vismaz 6 mēnešus. Būvprojekta izstrādātājs iesniedz
Pasūtītājam uz ekspertīzi pilnībā izstrādātu būvprojektu atbilstoši būvniecību
regulējošo normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums
sadarboties ar ekspertīžu veicējiem un Pasūtītāju, novēršot visas ekspertīzes
laikā konstatētās būvprojekta nepilnības, neatbilstības, piezīmes un citus
konstatētos trūkumus.

2.1.11.

Būvprojekta izstrādātāja uzdevums visā līguma darbības laikā reizi mēnesī
(līdz katra mēneša 5.datumam) iesniegt Pasūtītājam progresa ziņojumu.
Progresa ziņojumos jāietver:
(a)

pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši
dati, pretenzijas vai strīdus jautājumi – kavējumi, skaņojumi,
projekta risinājumu ietekme uz projekta realizācijas izmaksām;

(b)

Informācija par iespējamiem riskiem un to novēršanas pasākumiem,
kuri varētu ietekmēt būvprojekta realizāciju būvdarbu laikā;

(c)

informācija par problēmām un veiktie problēmu risināšanas
pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes
termiņiem.

2.1.12.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887
„Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punktu atsevišķas būvprojekta daļas
ir klasificējamas kā valsts noslēpums. Saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 „Industriālā drošības sertifikāta
pieprasīšanas izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai
anulēšanas kārtība” 2. punktu Pretendenta piesaistītajam Būvprojekta
izstrādātājam nepieciešams trešās vai augstākas kategorijas industriālās
drošības sertifikāts, ar tiesībām apstrādāt savās telpās tam darbam nodotos
valsts noslēpuma objektus. Pretendenta būvdarbu projekta, būvprojekta un
elektronisko sakaru un tīklu izbūves darbu vadītājiem jābūt trešās vai
augstākas kategorijas atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem.

2.2.

Būvdarbu apraksts un apjomi

2.2.1.

Būvniecības laikā ir jāveic visi līguma ietvaros izstrādātajā būvprojektā „Jaunā
cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” paredzētie darbi.

2.2.2.

Veikto būvdarbu, būvmateriālu un iekārtu garantijas laiks ir 60 (sešdesmit)
kalendārie mēneši pēc Pasūtītāja un Uzņēmēja objekta gala pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2.2.3.

Līguma izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Līgumu, bet gala nodošanai
Pasūtītājam jānotiek līdz 2023.gada 31.martam.

2.3.

Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam

2.3.1.

Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē un novērtēšanā ievērot būvprojekta
prasības, Tehniskās specifikācijas un būvniecību regulējošo normatīvo aktu
prasības.

2.3.2.

Ja būvprojektā materiāla marka un attiecīgi ražotājs nav norādīti vai arī
Uzņēmējs piedāvā būvprojektā norādītajam ekvivalentu materiālu (atšķirīgu
no tā, kāds norādīts būvprojekta “Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu
kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts”), tad pirms materiāla iebūves šis
materiāls ir savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, t.sk.,
būvuzraugu, sastādot materiālu saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti

materiāla ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati, vizuālā informācija.
Pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz materiāla paraugs.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt būvdarbus atbilstoši būvprojektā
(“Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu
saraksts”) norādītajiem materiāliem, iekārtām un aprīkojumam, ja Pasūtītājs
uzskata, ka piedāvātie materiāli, iekārtas vai aprīkojums nav ekvivalenti
(līdzvērtīgi). Šī punkta īstenošanas rezultāts nevar būt par iemeslu Līguma 3.2.
punktā norādītās Līgumcenas palielinājumam.
2.3.3.

Uzņēmējs ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu,
darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu
precīzu noteikšanu darbu izpildei.

2.3.4.

Uzņēmēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto
darbu kvalitātei.

2.4.

Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

2.4.1.

Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie
būvnoteikumi”, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.

2.4.2.

Uzņēmēja pienākums ir pirms ikmēneša veikto darbu akta iesniegšanas,
saskaņot ar Būvuzraugu visus veikto darbu apjomus, pamatojot katrus darbu
apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem,
izpildshēmām u.c.). Uzņēmējam ir jāizstrādā visu inženiertīklu izpildshēmas
digitālā un papīra formātā. Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai ikmēneša
veikto darbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas
komplektam.

2.4.3.

Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja
parakstītu darbu izpildes aktu Forma Nr. 2 un Nr. 3, līdz nākošā mēneša
10. datumam. Izpildītājs Iesniedz Pasūtītājam uz saskaņošanu jau Izpildītāja
un Būvuzrauga apstiprinātus ikmēneša izpildes aktus Forma Nr. 2 un Nr. 3.,
rēķinu par izpildītajiem darbiem iesniedzot tikai pēc Pasūtītāja akcepta
saņemšanas uz šiem aktiem.

2.4.4.

Uzņēmēja un būvprojekta izstrādātāja pienākums ir katru nedēļu piedalīties
būvniecības sapulcēs, kurās Uzņēmējam jāsniedz detalizētas atskaites par
izpildītajiem un plānotajiem būvdarbiem, kā arī citiem ar būvdarbu līguma
izpildi saistītiem jautājumiem, nodrošinot sapulču protokola sagatavošanu.

2.4.5.

Uzņēmēja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas
instrukcijas, grīdu, sienu utt. kopšanas instrukcijas, pirms būvdarbu nodošanas
un vienu reizi būvju ekspluatācijas laikā, veikt objektā uzstādīto iekārtu un
sistēmu ekspluatācijas instruktāžas.

2.4.6.

Pabeidzot būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam veikto
darbu pilnu izpilddokumentāciju 3 (trīs) oriģinālos komplektos, pilnībā
nokomplektētu objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. atzinumus no tehnisko
noteikumu izsniedzējiem u.c.), atbilstošu Latvijas Republikas normatīvajiem

aktiem un Pasūtītāja prasībām, tā lai objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā ne
vēlāk kā līdz līgumā paredzētajam izpildes termiņam.
2.4.7.

Galīgā būvdarbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja un Pasūtītāja Objekta
gala pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs paraksta pēc objekta
pieņemšanas ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada
2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, līgumā noteikto
prasību izpildīšanas, būvprojektā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto kvalitātes prasību izpildīšanas, un 3 (trīs) pilnu izpilddokumentācijas
komplektu saņemšanas.

2.5.

Īpašas prasības būvniecībai

2.5.1.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887
„Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punktu atsevišķas būvprojekta daļas
ir klasificējamas kā valsts noslēpums. Saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 „Industriālā drošības sertifikāta
pieprasīšanas izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai
anulēšanas kārtība” 2. punktu Pretendentam nepieciešams trešās vai augstākas
kategorijas industriālās drošības sertifikāts, ar tiesībām glabāt savās telpās tam
darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Pretendenta atbildīgajam
būvdarbu vadītājam un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu
vadītājam jābūt trešās vai augstākas kategorijas atļaujai pieejai valsts
noslēpuma objektiem.

2.5.2.

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kas veiks darbus saskaņā ar
būvprojekta sadaļām, kam noteikts valsts noslēpuma statuss, jābūt trešās
kategorijas industriālās drošības sertifikātam, ar tiesībām glabāt savās telpās
tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Apakšuzņēmēju darbu
vadītājiem jābūt trešās vai augstākas kategorijas atļaujai pieejai valsts
noslēpuma objektiem.

2.5.3.

Uzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas būs jāiesniedz Pasūtītājam un
atbildīgajai drošības iestādei saskaņošanai visu būvobjektā nodarbināto
darbinieku
saraksts,
tajā
skaitā
norādot
apakšuzņēmēju
un
apakšapakšuzņēmēju darbiniekus, norādot personu vārdus, uzvārdus un
personas kodus. Uzņēmējam jāņem vērā, ka darbinieku atrašanās būvobjektā
būs pieļaujama tikai pēc atbildīgās drošības iestādes pozitīva atzinuma
saņemšanas. Šī prasība attiecas uz katru personu, kura atradīsies būvlaukuma
teritorijā, tajā skaitā uz piegādātājiem, visa būvdarbu procesa laikā.

2.5.4.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši līguma nosacījumiem, Uzņēmēja
pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši Ministru
kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 655 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba
aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un
saskaņot tos ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.

2.5.5.

Uzņēmējam līdz būvdarbu uzsākšanai jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju
Būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumi.

2.5.6.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem
veikt būvniecībai paredzētās teritorijas pārmeklēšanu, iespējamo
sprādzienbīstamu priekšmetu konstatācijai atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.672 “Ar militāra rakstura
sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu
teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība”.

2.5.7.

Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās
atļaujas darbu veikšanai. Pasūtītājs, noslēdzot līgumu ar Uzņēmēju, pilnvaro
Uzņēmēju Liepājas pilsētas būvvaldē saņemt ierakstu būvatļaujā par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.5.8.

Uzņēmējam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai paziņojumu par
būvdarbu veikšanu.

2.5.9.

Uzņēmēja pienākumos ietilpst būvtāfeles un informatīvo zīmju uzstādīšana
objektā. Būvtāfeles un citu zīmju formātus Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai
Pasūtītājam pirms to izvietošanas.

2.5.10.

Uzņēmējs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un
ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

2.5.11.

Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt objektu ar projekta izpildes darba
aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada
25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus”.

2.5.12.

Uzņēmējam jāņem vērā, ka būvniecības darbu laikā iespējamas korekcijas
elektroinstalāciju izvietojumā, interjera risinājumos, vai citos ar darbinieku
izvietojumu saistītos būvprojekta risinājumos. Precizējumi tiks noformēti
autoruzraudzības kārtībā.

2.5.13.

Ja precizētie apdares darbi paredz citu materiālu, tehnoloģiju izmantošanu,
Līguma finanšu un laika grafika robežās Uzņēmējam pēc Pasūtītāja lūguma ir
pienākums veikt precizētos apdares darbus.

2.5.14.

Ja precizētie apdares darbi paredz citu materiālu, tehnoloģiju izmantošanu, kas
neiekļaujas Līguma finanšu un laika grafika robežās, Uzņēmējs un Pasūtītājs
var savstarpēji vienoties par to izpildi un finansēšanas kārtību.

2.5.15.

Uzņēmēja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus
(elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.).

2.5.16.

Uzņēmēja atbildība ir paredzēt cenu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar
būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, pilna laika
apsardzi, pagaidu inženiertīkliem, apgaismojumu, apsildi ziemas periodā,
sastatņu norobežošanu ar necaurredzamu aizsargmateriālu, darba drošības
inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.

2.5.17.

Katram darbiniekam būvlaukumā līdzi jābūt personu apliecinošam
dokumentam, jābūt kājās darba apaviem, galvā ķiverei un atstarojošai
aizsargvestei uz kurām ir darbinieka pārstāvētā uzņēmuma nosaukums.

2.5.18.

Uzņēmējs būvdarbu veikšanas laikā, būvlaukuma teritorijā nodrošina ar telpu,
un tās aprīkojumu, darbam ar klasificēto informāciju (līdz pakāpei
“KONFIDENCIĀLI”), kas atbilst Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra
noteikumu Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas,
Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas
aizsardzības noteikumi” prasībām. Kā arī ir atbildīgs par sevišķo lietvedību.

2.5.19.

Uzņēmējs būvlaukuma teritorijā nodrošina Būvuzraugam un Pasūtītājam
atsevišķi aprīkotu, apsildāmu telpu, vai telpas, visam būvniecības laikam.
Telpai jābūt nodrošinātai ar sešām ofisa darba vietām, plauktiem, dzeramo
ūdeni, printeri un kopētāju. Printeris un kopētājs var atrasties arī Izpildītāja
telpās.

2.5.20.

Uzņēmējs būvlaukuma teritorijā nodrošina ar apsildāmu sapulču telpu 20
(divdesmit) personām, kā arī iepriekš saskaņotos būvlaukuma apmeklētājus ar
atbilstošiem apaviem, atstarojušām vestēm un aizsargķiverēm.

2.5.21.

Cietuma ēku kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība un nodošana
ekspluatācijā, atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam būvprojektam, ievērojot
Līguma izpildes termiņu.

3.

PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZSTRĀDE I

3.1.

Plānojot būvdarbus un naudas plūsmas grafiku, jāņem vērā, ka 2020. gadā
Pasūtītājam Projektēšanas un būvniecības līguma izpildei būs pieejami finanšu
līdzekļi aptuveni EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni euro) apmērā,
ieskaitot PVN, savukārt 2021., 2022. un 2023. gadā, katru gadu, būs pieejami
finanšu līdzekļi aptuveni vienādā apmērā. Pieejamais finanšu līdzekļu apmērs
būs atkarīgs no tā Pretendenta finanšu piedāvājuma, kam tiks piešķirtas līguma
izpildes tiesības, un Ministru kabineta lēmuma.

3.2.

Aizpildot Finanšu piedāvājumu, jāietver visas Tehniskajā specifikācijā
minētās prasības, tajā skaitā būvprojekta izmaiņu izstrādei un būvprojekta
realizācijai nepieciešamie resursi, projekta mezglu detalizācija, darba
rasējumu izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma
sagatavošanas, ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, Būvuzrauga, Pasūtītāja
darba telpas, darba aizsardzības izmaksas, ziemas sadārdzinājums, nodokļi un
citas galarezultāta pilnīgai un kvalitatīvai izpildei nepieciešamās izmaksas.

3.3.

Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, darbu apjomi nosakāmi pēc būvprojekta
„Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” grafiskā materiāla un
Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.4.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt būvdarbus atbilstoši būvprojektā
(“Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu
saraksts”) norādītajiem materiāliem, iekārtām un aprīkojumam, ja Pasūtītājs

uzskatīs, ka Uzņēmēja piedāvātie materiāli, iekārtas vai aprīkojums nav
ekvivalenti (līdzvērtīgi). Šī punkta īstenošanās rezultāts nevar būt par iemeslu
piedāvājumā norādītās kopējās Līguma cenas palielinājumam.
3.5.

To darbu un saistību izmaksas, kas nav iekļauti Finanšu piedāvājumā kā
atsevišķas pozīcijas, pretendents iekļauj izcenojamo darbu cenā, proporcionāli
to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).

3.6.

Finanšu piedāvājumā nav jāietver:
(a)

būvprojekta sadaļā “Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu
kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts 9. 7. daļa no 8.” ar “ * ”
(viena zvaigznīte) atzīmētās pozīcijas.

(b)

būvprojekta sadaļā “Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu
kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts 9. 7. daļa no 8.” sekojošas
pozīcijas:

Darbu
apjomu
saraksts Nr.
T-1-2
T-1-2
T-1-2
T-2-3
T-3-2
T-3-2
T-3-2
T-3-2
T-4-6
T-4-6
T-4-6
4.

Nr.p.k.

Darba nosaukums

72.
73.
76.
74.
1.
2.
31.
32.
1.
2.
3.

Ķermeņa skeneris 1330x2612
Bagāžas skeneris 2392x1157x1300
Mēbeļu un aprīkojuma uzstādīšana
Atkritumu konteiners AK01
Basketbola grozi treniņiem
Handbola vārti
Badmintona komplekts YONEX
Badmintona tīkls
Veļas mašīna IMES LM55
Gludināšanas un žāvēšanas kalandrs
Žāvēšanas mašīna IMESA ES75

PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM
(a)

Prasības tehniskajam piedāvājumam
“Tehniskais piedāvājums".

noteiktas

4.pielikumā

