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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam (tirgus izpēte) „Jumta remonts pēc adreses Bauskas ielā 21, Daugavpili”

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/02)

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Ēdnīcas ēkas jumta remonts (pēc adreses Bauskas ielā 21, Daugavpilī).

Darbu apjoms:

Nr.
p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

Skārda elementu (parapets) demontāža, remonts un t.m. 4
1. montāža

stiprinājums kompl. 1

2. Jumta seguma no kausējamiem ruļļu segumiem 
demontāža m2 32.00

3. Jumta segums no kausējamiem ruļļu segumiem m2 32.00
Apakšklājs Technoelast K-MS 4000 

(vai analogs) m2 36.80

Virs klājs Technoelast K-PS 5000 
(vai analogs) m2 36.80

Propāna gāze kg 26.88
Jumta dībelis, GOK-155 vai analogs kompl. 1.00

4. Sastatņu noma, montāža un demontāža m2 96.00
5. Pagaidu žoga montāža un demontāža t.m. 14.00
6. Būvlaukuma tīrīšana kompl. 1.00

2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 14.februārim, 
pretendentam ir tiesības iepazīties ar objektu, iepriekš saskaņojot laiku ar PIKC 
"Daugavpils tehnikums" Saimniecības nodaļas vadītāju Mihailu Jenbajevu, mob.t. +371 
27741515, e-pasts -  Mihails.Jenbajevs@daugvt.lv .

3. Darbu izpildes termiņš -  14 (četrpadsmit) kalendārās dienas, sākot no līguma abpusējas 
parakstīšanas dienas.

4. Piedāvājuma kopējā summā jābūt iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, 
tai skaitā, bet ne tikai, tāmē atspoguļotās izmaksas, transportēšanas izmaksas, izdevumi 
par darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un 
nomu, energo un citiem resursiem, darbu veikšanas vietas sagatavošanas, norobežošanas 
izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, darbu izpildes vietas sakārtošanas 
izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu 
un/vai trūkumu novēršanu, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie darbu 
sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

5. Piedāvājumā vienības cenas paliek nemainīgas visu līguma darbības laiku.
6. Pretendents nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot darbu izpildi trešajām personām bez 

pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
7. Līguma darbības laiks -  līdz pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei.
8. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Daugavpils (NUTS kods: LV005 -  līguma izpilde Latgales 

reģionā).
9. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 15.februārim plkst.!2:00.
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11. Piedāvājumu izvēles kritērijs -  piedāvājums ar viszemāko cenu par visu iepirkuma 
priekšmetu kopumā, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Pirms 
lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas komisija pārliecinās, vai pretendentam, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav apturēta vai pārtraukta 
saimnieciskā darbība, kā arī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
(nodevu) parāda, kas pārsniedz 150 euro. Ja konstatēts, ka attiecīgā pretendenta 
saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai arī Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parāds pārsniedz 150 euro, komisija ir tiesīga noraidīt šā 
pretendenta piedāvājumu un izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, vai arī izbeigt vai 
pārtraukt iepirkumu.

12. Divu vai vairāku līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā, priekšrocības tiks piešķirtas 
pretendentam, ar kuru pasūtītājam iepriekš ir bijusi veiksmīga sadarbība vai pretendents 
piedāvājis papildus Īpaši izdevīgus darbu izpildes vai apmaksas noteikumus.

13. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā bridi pārtraukt/izbeigt iepirkumu, ja  tam ir objektīvs 
pamatojums.

14. Komisijai piedāvājumu izvērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt iepirkuma pretendentiem 
skaidrojumus par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem.

15. Kontaktpersonas:
15.1.1. Tehniskajos jautājumos -  PIKC "Daugavpils tehnikums" Saimniecības nodaļas

vadītājs Mihails Jenbajevs, mob. tālr. +371 27741515, e-pasts -
Mihails.Jenbaievs@daugvt.lv

15.1.2. Iepirkuma organizatoriskajos jautājumos -  PIKC "Daugavpils tehnikums" juriste Inga 
Lose, e-pasts: Inga.Lose@daugvt.lv
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