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1. LOĢISKI, SAPRĀTīGI NOTEIKTS IEPIRKUMA PRIEKŠMETS.

2. KOMPETENTA IEPIRKUMA KOMISIJA.

3. KVALITATīVI SAGATAVOTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.

4. IEPIRKUMA PROCEDŪRA, KAS PĒC BŪTīBAS ATBILST IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM.

5. ATBILSTOŠI PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN DARBU IZPILDES TERMIŅ1.

6. OBJEKTīVI PRETENDENTU KVALlFIKĀCIJAS UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS

KRITĒRIJI
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PROJEKTĒŠANAS
SAGATAVOŠANA

.BfJ)lN:1 ECTBAS PROCESS

•••. BOVPROJEKTĒŠANA BŪVNIECīBA

PASŪTīTĀJS •••. PROJEKTĒTĀJS •••. BOVUZŅĒMĒJS

Katrā būvniecības procesa posmā ir savi veicamie uzdevumi.
Katrai no iesaistītajām pusēm ir sava loma un atbildība. Kompetenta, atbildīga pasūtītāja rīcībai procesa
sākumposmā un spējai kvalitatīvi iesaistīties visos būvniecības procesa posmos ir nepārvērtējama nozīme
veiksmīga galarezultāta sasniegšanā.
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PIRMSPROJEKTA IZPĒTE....----------
-MĒRĶIS IR iegūt iespējamās apbūves/
plānojuma idejas, veikt dažādu alternatīvu
risinājumu salīdzinājumu, paplašinot
priekšstatu par konkursa objekta potenciālu.
-Palīdz formulētlprecizēt pasūtītāja
uzdevumu
-MĒRĶIS pārsvarā NAV konkrēta arhitekta
vai konkrēta arhitektūras vai pilsētbūvnieciskā
risinājuma izvēle

UZDEVUMI:
-Pasūtītāja telpu programmas precizēšana
-Orientējoša ēkas kopējās platības noteikšana
-Aptuvena būvapjomu, būvmasu kārtojuma un
augstumu definēšana
-Paredzamo apbūves rādītāju noteikšana
-Zemes gabala analīze: ierobežojumi, iespējas
izpildīt apbūves noteikumos definētos apbūves
rādītājus, citus normatīvus.
-Nepieciešamo inženierkomunikāciju
pieslēgumu jaudu noteikšana
-Aptuvens būvniecības budžeta aprēķins

-Metu konkursu šai stadijai var rīkot lielāku
teritoriju attīstībai, pilsētbūvnieciskiem
projektiem, ēku kompleksiem

ARHITEKTONISKĀ IDEJA

-MĒRĶIS IR atrast labāko projektu
starp iesniegtajiem priekšlikumiem,
atbilstoši konkursa nolikumā
definētajam uzdevumam un
būvprogrammas prasībām, kura
autoram tiek uzticēts izpildīt turpmākos
projektēšanas darbus

UZDEVUMI:
-Atrisināt apbūves novietojumu zemes
gabalā, gājēju un transporta plūsmas,
labiekārtojums
-Atrisināt funkciju (optimā1i izkārtota
pasūtītāja definētā telpu programma)
-Atrisināt arhitektonisko veidolu
(apjomi, fasādes)
-Projekta tehnoloģisko risinājumu
apraksts
-Būvniecības budžeta precizēšana

- Vislabākie rezultāti iegūstami, rīkojot metu
konkursu.



IEPIRKUMA KOMISIJAS KOMPETENCE

-Izpratne par sabiedrības vajadzībām,
vēlmēm
-Pašvaldības prioritāšu un iespēju izpratne
-Projektējamā objekta funkcijas
pārzināšana
-Spēja novērtēt mākslinieciskos, estētiskos
faktorus
-Spēja novērtēt objekta iek!aušanos vidē
-Kultūrvēsturisko aspektu izpratne
-Pašvaldības attīstības plāna, apbūves
noteikumu pārzināšana
-Būvniecības procesa un tehnoloģiju
izpratne
-Zināšanas par ēku inženieraprīkojumu
-Pieredze ēku apsaimniekošanā

IEPIRKUMA KOMISIJAS SASTĀVS

-Pasūtītāja pārstāvis - pašvaldības
amatpersona
-Projektējamās ēkas lietotājas iestādes
pārstāvis
-Būwaldes pārstāvis
-Arhitekts/-i
-Būvinženieris
-Kultūras pieminek!u inspekcijas pārstāvis

lespēja piesaistīt ekspertus!
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. . 'PA~bPOJUMU IEPIRKŠANAI

-PASOTīT ĀJA UZDEVUMS
-vispārīgs pasūtītāja vēlmju un prioritāšu apraksts
-telpu programma
- telpu un to grupu funkcionālās saistības prasības, ja tādas ir
- inženieraprīkojuma Iīmenis (energoefektivitātes prasības, BMS,
klimata kontrole, apsardzes, signalizācijas sistēmas, prasības
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai)

-BOVVALDES IZSNIEGTS PLĀNOŠANAS - ARHITEKTORAS
UZDEVUMS (PAU)

-IZPĒTES
- topogrāfiskais plāns
- ģeotehniskā izpēte
- tehniskā apsekošana
- energoaudits
- arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte vai inventarizācja
- arheoloģiskā izpēte
- Uzmērīšana Ua projektēšanai tiek atvēlēts saprātīgs laiks, labāk
atstāt paša projektētāja kompetencē)

-BOVES INVENTARIZĀCIJAS PLĀNI (esošām būvēm)

-BUDŽETS

-TEHNISKIE NOTEIKUMI
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Projektēšanas
sagatavošana
Mets (arhitektoniskā
ideja) i

Skiču projekts

Skiču projekta
saskaņošana

Tehniskais projekts

Tehniskā projekta
ekspertīze 11ri;;

•Tehniskā projekta
saskaņošana

Ļoti optimistiska versija nelielam objektam, kur viss notiek pēc labākajiem scenārijiem - kompetents, uz sadarbību
vērsts pasūtītājs, kurš iesaistās procesā, kompetenti projektētāji, nav neparedzētu notikumu pavērsienu procesā.
Tabulā nav ievērtēts laiks, kas nepieciešams iepirkumu veikšanai.



1. PIEREDZE LīDZīGU OBJEKTU PROJEKTĒŠANĀ:
- pretendenta - juridiskas personas pieredze - piemērošana var būt problemātiska,
jo likums lauj vērtēt vienīgi pieredzi pēdējo 3 gadu periodā, kas projektēšanā ir loti jss laika
posms. Papildus problēmas rada "ekonomiskās krīzes faktors".
- vadošo speciālistu izglītība un kvalifikācija -lauj vērtēt pieredzi ilgākā laika
posmā. Tā kā projekta izstrādes kvalitāte ir loti atkarīga no izpildē iesaistītā personāla
kvalifikācijas, tad šī faktora vērtēšana lauj iegūt objektīvāku priekšstatu par pretendenta
patieso spēju izpildīt pasūtījumu. Dod papildu iespēju izslēgt no dalības konkursā starpniekus.

2. PASŪTīTĀJU ATSAUKSMES - jāizvērtē loti uzmanīgi, jāprot "Iasīt starp rindām".

3. PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDīBAS APDROŠINĀŠANA - ieteicams
lietot nevis kā pretendentu atlases kritēriju, bet gan ieklaut kā prasību Iīguma projektā.

4. FINANŠU KRITĒRIJI - piemērošanas lietderība projektēšanas pakalpojumu iepirkumos
apšaubāma.

5. BANKU GARANTIJAS - piemērošanas lietderība projektēšanas pakalpojumu iepirkumos
apšaubāma.

4. un 5. kritērija piemērošana bieži nepamatoti izslēdz no pretendentu loka mazus uZI)ēmumus un
to apvienības, jo banku garantijas tiem praktiski nav pieejamas, savukārt finanšu rādītāji, kā
apgrozījums, var būt pieticīgāki tādēļ, ka vienlaikus netiek izstrādāti vairāki projekti. Līdz ar to
nepārdomāta šādu kritēriju robežu noteikšana var būt neizdevīga pasūtītājam.



1. LĪDZīGA FUNKCIJA. Rūpīgi jāizvērtē, cik precīza funkcijas atbilstība tiek pieprasīta. Jāskata kontekstā ar to,
vai pieprasīta pretendenta-juridiskas personas, vai ari personāla pieredze. Jāņem vērā, cik izplatītas ir attiecīgās
funkcijas ēkas. Ja paredzēta multifunkcionālas ēkas projekta izstrāde, var pieprasīt attiecīgu pieredzi, jo vairāku
funkciju veiksmīga apvienošana vienā ēkā prasa papildus izveicību.

2. SABIEDRISKI NOZīMīGA ĒKA. Objektīvs kritērijs, jo sabiedriski nozīmīgām ēkām Iikumdošanā ir papildus
prasības gan projekta sastāvā, gan saskaņošanas procesā.

3. APJOMS (m2
). Var būt objektīvs, ja saprātīgi pieņemtas robežas.

4. ATRAŠANĀS PILSĒTAS VĒSTURISKAJĀ CENTRĀ

5. PIEMINEKĻA STATUSS

Ieteicams piemērot principu "ikviens spēj pakāpties vienu pakāpienu augstāk", t.i., izvērtējot pieredzi
Iīdzīgu objektu projektēšanā, kritēriju robežas tiek noteiktas nedaudz zemākas nekā
projektējamam objektam.



• FUNKCIONALlTĀTE (vai ir ērtas gājēju un transporta plūsmas? Vai ir
ērtas, funkcionāli pamatotas plūsmas ēkas iekšienē? Vai telpu
funkcionālā saistība ir atbilstoša?)
• VIDES PIEEJAMīBA
• DROŠīBA (konstruktīvie risinājumi, ugunsdrošība, evakuācija,
apsardze)
• TEHNOLOĢIJA (veicināt cilvēku darba produktivitāti - dabīgais
apgaismojums, ēkas inženiertehniskais aprīkojums, telpiskie risinājumi)
• ESTĒTIKA
• ILGTSPĒJīBA (energoefektivitāte, materiāli, apkalpošana)
• KULTŪRAS UN VIDES MANTOJUMA SAGLABĀŠANA (iekļaušanās
vidē)
• IZMAKSU EFEKTIVIT ĀTE (projektēšanas, būvniecības,
apsaimniekošanas izmaksas)
.Apbūves noteikumu ievērošana (var piemērot, ja ir sarežģīta novietne
un paredzams, ka būs grūtības ar to ievērošanu)

Izmaksu faktoriem būtu piešķirami ne vairāk kā 30-40% punktu svara.



"MAZAIS IEPIRKUMS" 8' PANTA
KĀRTīBĀ

.Nelielu objektu vienkāršota
renovācija
.Ražošanas, noliktavu ēkas,
lauksaimniecības būves,
tehnoloģiskas būves
.Citas vienkāršas funkcijas
jaunbūves un rekonstrukcijas, ja tās
- nav sabiedriski nozīmīgas ēkas
- neatrodas pilsētu vēsturiskajos
centros, citās
pilsētbūvnieciski vai ainaviski
nozīmīgās vietās
- nav kultūras pieminekli, neatrodas
kultūras
piemineklu vai to aizsardzības zonās

ATKLĀTS VAI SLĒGTS
KONKURSS

.Lielu objektu vienkāršota
renovācija
.Sarežģītas, specifiskas funkcijas
ražošanas, noliktavu ēkas,
lauksaimniecības būves,
tehnoloģiskas būves vai to
kompleksi
.Jaunbūves un rekonstrukcijas, ja
tās
- nav sabiedriski nozīmīgas ēkas
- neatrodas pilsētu vēsturiskajos
centros, citās
pilsētbūvnieciski vai ainaviski
nozīmīgās vietās
- nav pieminekli, neatrodas
piemineklu vai to aizsardzības
zonās

METU KONKURSS

.Sabiedriski nozīmīgu ēku jaunbūve
un rekonstrukcija
.Ēkas pilsētu vēsturiskajos centros,
citās pilsētbūvnieciski vai ainaviski
nozīmīgās vietās
.Kultūras pieminekļu rekonstrukcijas
.Publiskās ārtelpas labiekārtojums



.....M.ETU KONKURSS

Ar izpratni sagatavots, taisnīgs, godalgots metu konkurss, paredzot ar uzvarētāju slēgt Iīgumu par
tālāku projekta izstrādi vērtējams kā piemērotākā projektēšanas pakalpojumu iepirkuma
procedūra, jo:

Ļauj pasūtītājam izvēlēties piemērotāko piedāvājumu, vienlaikus izvērtējot gan izmaksu, gan pretendenta
kvalifikācijas kritērijus, gan ari pārliecinoties par piedāvātā produkta funkcionālo, estētisko, tehnoloģisko
piemērotību pasūtītāja vajadzībām;

Veicina godīgu konkurenci;

Stimulē augsti kvalificētus projektētājus iesniegt piedāvājumus;

Novērš iespēju dažādi traktēt pasūtītāja specifikācijas un precīzi definē specifiskos kvalitātes kritērijus tālākajam
būvprojektēšanas procesam.
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SARI)NU PROCEDÜRA

KONKURSA DIALOGS I
METU KONKURSS '1

1. Nav pietiekami skaidri atspogujots, kādos gadījumos piemērojams Metu
konkurss.

To nepieciešams skaidrot Būvniecības likumā (BL) vai Vispārējos būvnotekumos (VBN),
Mets var būt pietiekami plaši piemērojams būvprojektēšanas konkursos, lai iegūtu pilnīgu
priekšstatu par piedāvājamo apbūves ieceri.

2. Publiskās ārtelpas dizains un telpiskie risinājumi var ietilpt Iīgumsummā
Iīdz 20000 LVL, bet pēc sava rakstura to labākais priekšlikums iegūstams
izmantOjot Metu konkursa procedūru.
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1. Likumā nav atspoguļota vai skaidrota paredzamās Iīgumcenas iegūšanas metode.

• Informatīva iespējamo izpildītāju aptauja I vai šajā gadījumā uz tiem nevar attiecināt 11.p
4 daļas ierobežojumus?

• Statistiskā informācija I šaubas par adekvātumu un atbilstību mainīgajai situācijai?

1. Nav skaidrs, kā rikoties, kad izsludinātā iepirkuma piedāvājumu izmaksu priekšlikumi
pārsniedz procedūrā noteiktos limitus (8'panta piemērošanas gadījumā).

2. Ir vajadzīgs papildus skaidrojums 9.p. (2) un (4) daļas formulējumam tieši attiecībā uz
būvprojektēšanu.

(2) Paredzamo Iīgumcenu noteic kā pasūlītāja plānoto kopējo samaksu par Iīguma izpildi. Pasūlītājs, plānojot kopējo samaksu,
ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus Iīguma papildinājumus, kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūlītājs
kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga dalībniekiem vai metu konkursa dalībniekiem paredz izmaksāt godalgas vai
maksājumus.

(4) Nav atļauts sadalī! daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairīlos no altiecīgās iepirkuma
procedūras piemērošanas. Paredzamās Iīgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā
noteikto iepirkuma procedūru nepiemērošanu.

• Kā tas attiecināms uz būvprojektu stadijām? Skiču projekts I Tehniskais projekts I Darba
zīmējumi

Autortiesību problēma gadījumos, kad būvprojektēšanas stadijas sagatavo dažādas
personas
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(4) Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai
iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša
projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākli šim piegādātājam dod
priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta
posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta
sasniegšanu.

1. Ir nepiecIesams skaidrojums par to, kā šis formulējums saprotams 9.p. ( 4 ) daļas
prasībām konkrētu būvprojektēšanas stadiju kontekstā.

Navatlauts sadalīt dalās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai
izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Paredzamās Iīgumcenas
noteikšanai navatlauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto iepirkuma
procedūru nepiemērošanu.

2. Kā šis punkts attiecināms uz situāciju, kad tiek pasūtīts Skiču projekts savukārt tā
sagatavotājs pamatojoties uz šī panta prasībām tiek izslēgts no dalības konkursā par
Tehniskā projekta izstrādi?
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(2) Tehniskās specifikācijas publiskiem būvdarbu Iīgumiem ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz
materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā,
lai, tos iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem .

(3) Tehniskajās specifikācijās publiskiem piegādes un pakalpojumu Iīgumiem nosaka nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem
izvirzītās prasības. Publiskiem pakalpojumu Iīgumiem papildus nosaka pakalpojumu mērķi, izmantojamās metodes un resursus Ua
nepieciešams), kā ari galarezultātu. Tehniskajās specifikācijās publisk iem piegādes un pakalpojumu Iīgumiem papildus iekļauj tehniskos
aprakstus, kas ietver tādas pasūtītāja noteiktās prasības attiecībā uz preci vai pakalpojumu .

Ņemot vērā būvprojektēšanas specifiku un sarežģītību ir nepieciešams rast
iespēju kādā normatīvā dokumentā apkopot precīzu skaidrojumu, kas
novērstu pastāvošo iespēju iesniegt joti atšķirīgas kvalitātes priekšlikumus.
(BL ,VBN vai PIL pielikums)

1.Kvalitatīvs un PIL prasībām pilnībā atbilstošs rezultāts sabiedriski
nozlmlgam jaunbūvēm un rekonstrukcijām ir iegūstams, ja
Būvprojektēšana tiek izsolīta kā vienots pakalpojums, pirms tam rīkojot
metu konkursu, kurā nosaka Būvprojekta izpildītāju.
2.1r iespējams būvprojekta stadiju izpildei rīkot atsevišķus konkursus par to
izpildītāju izvēli, ja runa ir par specifiskām situācijām- tādām kā atkārtota
projektu izmantošana, tipveida projektu piesaiste, vienkāršotas renovācijas
un citi tamlīdzīgi gadījumi.
3.Tehniskā specifikācija publisko būvdarbu Iīgumiem ir vismaz tehniskā
projekta stadijā atbilstoši VBN noteiktajam sagatavots Būvprojekts ar
ekonomisko daju.
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22,P (2) Izveidojot iepirkuma komisiju, nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz Iīgumu.
Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

22.P (3) Pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs locekli. Ja iepirkuma paredzamā Iīgumcena ir
lielāka par 500 000 latu, pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz pieci locekli.

1. Ir jābūt skaidrojumam par to kā šo kompetenci nodrošināt, ja runa ir par iepirkumiem, kas
skar reglamentēto pakalpojumu sfēru. Kāda ir atbilstošo profesionālo speciālistu
pārstāvība, ja viņi ir komisijas locekļi.

1. Kādas ir iepirkuma komisijas un ekspertu atbildības.

3. Kādas ir ekspertu un iepirkuma komisijas attiecības, cik tālu iepirkuma komisijas Iēmumi
var atšķirties no ekspertu viedokļiem un kādi ir iespējamie problēmsituāciju risinājumi.
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(1) Pasūtītājs, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā iespējamā Iīguma sarežģītības pakāpi un
laiku, kāds nepieciešams piedāvājumu sagatavošanai, kā ari šajā likumā noteiktos termiņu ierobežojumus.

8) Ja pasūtītājs ir publicējis iepriek-šējo informatīvo paziņojumu, atklātā un slēgtā konkursa minimālais piedāvājumu
iesniegšanas termiņš ir 36 dienas no dienas, kad atklātā konkursa paziņojums par Iīgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā internetā, bet slēgtā konkursa uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts kandidātiem. Steidzamības
gadĪjumā, ja tā radusies no pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, minimālais termiņš ir 22 dienas. Šādā gadījumā pasūtītājs
saglabā visus dokumentus, kas pamato termiņa saīsinājumu.

Prakse atspoguļo to, ka konkursa priekšlikumu un metu sagatavošanai atvēlētais laiks bieži
vien tiek noteikts voluntāri, nerēķinoties ar reālo iespēju sagatavot kvalitatīvus priekšlikumus.
Kāda būtu iespēja šo situāciju mainīt?
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(1) Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendentus saskaņā ar šā likuma 40., 41., 42., 43. un 44.pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda
piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.

-40.p. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
-41.p. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
-42.p. Tehniskās un profesionālās spējas
-43.p. Kvalitātes nodrošināšanas standarti
-44.p. Vides vadības standarti

42.P 2) informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot
summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas). Informācijai pievieno pircēja atsauksmes vai piegādātāja apliecinājumus

Norāde par projektēšanas pieredzi tikai par pēdējiem trīs gadiem ir par mazu Latvijas būvprojektēšanas
tirgus specifikai

42.P 5) pārbaudi, ko veic pasūtītājs vai tā vārdā preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja valsts kompetenta institūcija, ja piegādājamām
precēm vai sniedzamajiem pakalpojumiem ir sarežģīts raksturs vai šīs preces vai pakalpojumi ir paredzēti īpašam mērķim. Minētā pārbaude
attiecas uz preču piegādātāja ražošanas iespējām vai pakalpojumu sniedzēja tehniskajām iespējām un, ja nepieciešams, uz kvalitātes
kontroles nodrošināšanas pasākumiem, kurus tas veiks;

Šādas pārbaudes raksturs un kritēriji ir jāatspoguļo iepirkuma dokumentos

Izziņu I atsauksmju oriģinālu pieprasīšana, noteiktas adresācijas pieprasīšana. Vienotas šo dokumentu
pieprasāmo formu trūkums. Nav skaidri, kādas izziņas un no kā var pieprasīt būvprojektēšanas
apakšuzņēmējiem.
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46.P (1) 1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
46.P (1) 2) piedāvājums ar viszemāko cenu.

46.P (2) Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai kā kritēriju izvēlas saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, bet gadījumā, kad pasūtītājs uzskata, ka lietderīgāk ir izvēlēties piedāvājumu ar
viszemāko cenu un pasūtītāja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta, pasūtītājs ir tiesīgs
piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai izmantot kritēriju - piedāvājums ar viszemāko cenu.

46.P(3) Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā pasūtītājs paziņojumā par Iīgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju
īpatsvarus un skaitliskās vērtības, kā ari iepirkuma procedūras dokumentos norāda piedāvājuma izvēles
algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un aprakstu, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas
kritērijiem. Kritērijiem piešķirtās skaitliskās vērtības var norādīt noteiktā diapazonā.

Ņemot vērā būvprojektēšanas specifiku un sarežģītību ir nepieciešams rast iespēju kādā normatīvā dokumentā
apkopot rekomendācijas kritērijiem, kas pielietojami priekšlikumu izvērtēšanā (BL ,VBN vai PIL pielikums)

-Atbilstība ilgtspējības nosacījumiem
-Funkcionalitāte
-Atbilstība energoefektivitātes prasībām
-Videi draudzīgu tehnoloģiju pielietojums
-Vietēju būvmateriālu pielietojums
-Būvprojetētāja spēja veikt pasūtījumu

Būvprojektu izmaksu vērtēšanā nebūtu pieļaujams, lai termiņu un cenas kritēriju īpatsvars nepārsniegtu 40%



X nodala. Metu konkursa piemērošana un norise

- LAS ir sagatavojis un piedāvā izmantot kā izziņas materiālu, Arhitektūras konkursu labas prakses
noteikumus, kas atspogulo profesionālu viedokli un ir balstīti uz Eiropas savienības arhitektu organizāciju
rekomendācijām.

XI nodala. Iepirkumu uzraudzības birojs

83.pants. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem

- piedāvājam izskatīt iespēju papildus iepirkumu dalībniekiem atlaut oficiāli iesniegt sūdzības un ierosinājumus
LAS, kā profesionālai organizācijai.



Likumā noteiktais iepirkuma process būvprojektēšanas / būvniecības jomā

Projektēšanas pakalpojumu iepirkums nav viennozīmīgi atdalīts no būvdarbu
iepirkuma un noteikts, kādos apstāklos ir iespējams veikt kopīgu būvprojektēšanas
un būvēšānas procesu.

Par cik Publisko iepirkumu likumā trūkst terminoloģiskas un funkcionālas sasaistes ar BL
(Būvniecības likums) un VBN (Vispārīgie būvnoteikumi) vispārīgā gadījumā ir iespējams;

1) Iepirkuma procedūras veids ir izvēlēts neatbilstošs, jo ir pieļauta kļūda paredzamās
Iīgumcenas noteikšanā,

2) iepirkumu organizē Iepirkumu komisija, kuras dalībnieki nav kompetenti - atbilstoši sertificēti
būvprojektēšanas un būvniecības jomā,

3) iepirkums notiek uz nepilnīgas specifikācijas bāzes, jo nav aprunāti to kvalitatīvie un
kvantitatīvie kritēriji,

4) pieļaujamās cenu aptaujas metodes pielietojums būvprojektēšanas pakalpojumiem var radīt
nekvalitatīvu rezultātu,

5) nenotiek konkursa uzvarētāju iesaistīšana tālākajā būvprojektēšanas, būvniecības procesā.



IETEIKUMI PUBlISKĀ IEPIRKUMA PROCESA PilNVEIDOŠANAI

1. Metu konkursa realizēšanas veicināšana PIL (Publisko iepirkumu likums)
ietvaros

-jo tā nav tikai izmaksu un termiņu problēma. Idejas par teritorijas attīstību
apbūves veidā skar būtiskas iedzīvotāju intereses un ietekmē vides kvalitāti, tāpēc
sabiedrībai ir jābūt informētai un jāvar ietekmēt būvniecības procesu šajā agrīnajā
stadijā. Šāda pieeja lielā mērā nodrošinātu normālu varas un iedzīvotāju sadarbību un
atjaunotu zudušo uzticību.

-novērstu iespēju dažādi traktēt pasūtītāja specifikācijas un precīzi definētu
specifiskos kvalitātes kritērijus tālākajam būvprojektēšanas procesam.un nodrošinātu
pasūtītāja uzdevuma realizācijai atbilstošu būvprojektētāju.

2. Tehniskais projekts (atbilstoši VBN noteiktajam apjomam) kā obligāta pasūtītāja
tehnisko specifikāciju sastāvdaļa konkursiem par būvēšanas tiesībām.

-novērstu iespēju dažādi traktēt pasūtītāja specifikācijas,
- precīzi definētu specifiskos kvalitātes kritērijus tālākajai būvniecības

kvalitātei.

3. Nodrošināt, ka būvprojektēšanas un būvniecības iepirkuma ietvaros kā labākā
piedāvājuma izvēles kritērijs tiek izmantots saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma princips un kā iepirkuma metode - konkurss vai konkursa dialogs.
Sadarbībā ar LAS pilnveidot iepirkumu vērtēšanas kritērijus.
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Brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi
ilustrē būvniecības ieceri

Atbilstoši vispārīgiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem
noformēta projekta dokumetācija, kas pilnībā uzrāda projekta
risinājumus attiecībā uz tā apjomu, raksturu, funkciju, apdares
materiāliem, vides kontekstu, kā ari satur konstruktīvo un
inženiertehnisko risinājumu aprakstus

Atbilstoši vispārīgiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem
noformēta projekta dokumetācija, kas pilnībā definē visus
projekta parametrus, ieskaitot (bet neaprobežojoties ar)
izmērus, funkciju, drošības un pieejamības risinājumus,
būvmateriālus un būvizstrādājumus, to dizaina un tehniskās
īpašības, realizācijas metodes

AUTORUZRAUDZīBA
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- VISPĀRīGĀ DAĻA:

-būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie
dokumenti un materiāli;
- topogrāfiskā izpēte (TI)
-ģeotehniskā izpēte (ĢI);
-paskaidrojuma raksts

-ARHITEKTŪRAS DAĻA:

- ģenerālplāns (ĢP)
-teritorijas sadala (TS);
- arhitektūras sadala (AR)
-iekārtas izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem)
(IE);
-būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
(- interjera dizains (IN))

-INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:
- būvkonstrukcijas (BK, DZK,MK, KK);
- ūdensapgāde un kanalizācija (UK, UKT);
-apkure, vēdināšana un gaisa
kondicionēšana(AVK);
-elektroapgāde (EL, ELT);
-siltumapgāde (SM, SAT);
- gāzes apgāde (GA, GAT);
-telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu
vadības un automatizācijas sistēmas (VS, VST,
UAS, VAS);
-vides aizsardzības pasākumi (VAR);
-citi inženierrisinājumi;
-būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
- tehnoloģiskā dala (ražošanas ēku un būvju
projektiem) (TN)

-EKONOMIKAS DAĻA (valsts un pašvaldību
finansētiem objektiem):
-iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
(IS);
-būvdarbu apjomi (BA);
-izmaksu aprēķins (tāme) (T);

-BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA (DOP);

-UGUNSDROŠīBAS PASĀKUMU PĀRSKATS
(sabiedriski nozīmīgām būvēm) (UPP)



4. pants. Aizsargājamie darbi

10) celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju
risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un
parku projekti un risinājumi, kā ari pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un
realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;

14.pants. Autora personiskās tiesības

(1) Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās
tiesibas uz:
1) autoribu - tiesibas tikt atzītam par autoru;
2) izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks
izziņots;
3) darba atsaukšanu - tiesibas pieprasīt, lai darba
izmantošana tiek pārtraukta, ar noteikumu, ka autors sedz
zaudējumus, kas pārtraukšanas dēļ radušies
izmantotājam;
4) vārdu - tiesibas pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācigi
norādīts visās kopijās un jebkurā ar viņa darbu saistītā
publiskā pasākumā, vai pieprasīt pseidonima lietošanu
vai anonimitāti;
5) darba neaizskaramibu - tiesības atļaut vai aizliegt
izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozfjumus un
papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā;
6) pretdarbibu (ari uz vienpusēju atkāpšanos no liguma,
neatlidzinot zaudējumus) jebkurai sava darba
izkropļošanai, sagrozišanai vai citādai pārveidošanai, kā
ari tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora
godam vai cieņai.

(2) Neviena no šā panta pirmajā daļā minētajām tiesibām
autora dzives laikā nevar pāriet citai personai.

15.pants. Autora mantiskās tiesibas

(1) Autoram, izņemot datorprogrammas vai datu
bāzes autoru, attiecibā uz sava darba izmantošanu
ir šādas izņēmuma tiesibas:
1) publiskot darbu;
2) publicēt darbu;
3) publiski izpildīt darbu;
4) izplatīt darbu;
5) raidīt darbu;
6) retranslēt darbu;
7) padarīt darbu pieejamu sabiedribai pa vadiem vai
citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli
izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā;
8) iznomāt. izirēt vai publiski patapināt darba
oriģinālu vai kopijas, izņemot trisdimensiju
arhitektūras darbus un lietišķās mākslas darbus;
9) tieši vai netieši, islaicigi vai pastāvigi reproducēt
darbu;
10) tulkot darbu;
11) aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai citādi
pārveidot darbu.



+ VEICINAATBILDīGU PROJEKTĒŠANU JAU SĀKOTNĒJĀ STADIJĀ
+ VIEGLĀK NODROŠINĀT GALAREZULTĀTAATBILSTīBU SĀKOTNĒJAI
IECEREI
+ NODROŠINĀTAAUTORTIESīBU IEVĒROŠANA
+ VAR PAREDZĒT MAZĀKU METU KONKURSA BALVU FONDU

- PASŪTīTĀJS IR IEINTERESĒTS IEGŪT KVALlTATīVIIZSTRĀDĀTU
TEHNISKO PROJEKTU, TĀDĒJĀDI PRETENDENTIEM TIEK NOTEIKTAS
AUGSTĀKAS KVALlFIKĀCIJAS PRASīBAS, SAŠAURINOT TO LOKU UN
SAMAZINOT VĒRTīGU IDEJU IEGŪŠANAS POTENCIĀLU



+ VAR NOTEIKT ZEMĀKAS PRETENDENTU KVALlFIKĀCIJAS PRASīBAS,
PAPLAŠiNOT TO LOKU UN IEGŪSTOT VAIRĀK IDEJAS

- L1ELĀKS RISKS, KA GALAREZULTĀTS ATŠĶIRSIES NO SĀKOTNĒJĀS
IECERES

- JĀPAREDZ L1ELĀKU GODALGU FONDU

- VAR RASTIES PROBLĒMAS AR AUTORTIESīBU IEVĒROŠANU

Šādu metodi var paredzēt gadījumos, kad pasūtītāja galvenā vēlme ir iegūt neparastu,
neikdienišķu risinājumu, taču būtu jāparedz vismaz sarunu procedūras piemērošanu pēc
metu konkursa.

Ja meta autoram netiek uzticēta tālāka projektēšana, ir jānodrošina viņa iesaistīšanās
projektēšanas procesā un autortiesību ievērošana.

Lai nodrošinātos pret "autora šantāžu" projektēšanas izmaksu un termiņu ziņā, kopā ar
metu jāprasa iesniegt arī būvprojektēšanas izmaksu un termiņu piedāvājumu



BŪVNIECīBAS SPECIĀL1STI, SERTIFICĒŠANAS JOMAS
(MK 08.07.2003. noteikumi Nr. 383 "Noteikumi par būvprakses un
arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu)

-Arhitekta prakse

-Būvprakse:
-inženierizpēte - ģeotehniskā inženierizpēte
-projektēšana:
-ēku konstrukciju projektēšana
-ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
-siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana
-aukstumapgādes sistēmu projektēšana
-lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana
-maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana
-elektroietaišu projektēšana
-telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
-meliorācijas sistēmu projektēšana
-jūras hidrotehnisko būvju projektēšana
-upju hidrotehnisko būvju projektēšana
-dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana

-projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
- ce!u projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
-tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība



KRITĒRIJU VĒRTĒŠANAS TABULAS PARAUGS

Kriterijs Vertejums Svars Rezultāts
Nav nodrošināts Nodrošināts dajeji Nodrošināts
o pt 5 pt pietiekoši

10pt
Funkcionalitāte 10
Vides pieejamība 10
Drošība 5

Kopā sadaļā 25 40% 10
Tehnoloģijas 5
Ilgtspeja 10

Kopā sadalā 15 10% 1.5
Estētika 5
Vides un kultūras mantojuma saglabašana 5

Kopā sadaļā 10 30% 3
1. grupa 2. grupa 3. grupa

Projektēšanas izmaksas 5
Projektešanas laika grafiks 10
Būvniecības izmaksas 10

Kopā sadalā 15 20% 3
Kopā 100% 17.5



-Skaidri jādefinē projekta izmantošanas nosacījumus - tālāko projekta stadiju izstrāde,
projekta vienreizēja vai atkārtota izmantošana

-Iepirkuma dokumentiem jāpievieno Iīguma projektu

-Projekta izstrādes laikā pasūtītājs deleģē kompetentu pārstāvi - projekta vadītāju

-Jāplāno regulāras iknedē!as/divu nedē!u sanāksmes

-Pasūtītājs nodrošina sanāksmju protokolēšanu

-Būvprojekta sada!u ekspertīzi drīkst veikt tikai speciālisti, kam ir sertifikāts attiecīgās
sada!as projektēšanai. Arhitektūras da!as ekspertīzi drīkst veikt tikai sertificēts arhitekts!
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