APSTIPRINĀTS:
2016. gada 18. februāra
žūrijas komisijas sēdē,
prot. Nr.1

Metu konkursa nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums)

Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde
(iepirkuma identifikācijas Nr.RPNC/2016/02)

Rīga
2016. gads

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Iepirkums tiek veikts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), un citu publisko
iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2016/02.
1.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Likuma X nodaļas „Metu konkursa piemērošana un norise”
nosacījumiem.
1.4. Ziņas par pasūtītāju un žūrijas komisiju:
1.4.1. Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs);
adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005, faksa Nr.: +371 67222305.
1.4.2. Metu konkursa piedāvājumu profesionālo novērtēšanu veic ar VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētāja J. Buģina 16.02.2016.
rīkojumu Nr. 01-05/23 izveidotā metu konkursa žūrijas komisija, turpmāk tekstā –
Žūrija.
1.4.3. Žūrijas sastāvs:
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:
E. Puķe – Infrastruktūras attīstības un būvniecības departamenta vadītāja
Žūrijas komisijas locekļi:
I. Trapiņa – Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta
vadītāja – galvenā grāmatvede
A. Stirna – Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja
I. Ķiece – Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja
A. Ozols – Ēku būvniecības un renovācijas vadības un pārraudzības nodaļas vadītājs
Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs:
D. Baltiņa – Infrastruktūras attīstības un būvniecības departamenta projekta vadītāja
1.4.4. Metu piedāvājumu vērtēšanā Žūrija papildus var pieaicināt un ņemt vērā citu
profesionālu ekspertu viedokļus. Eksperti nepiedalās lēmumu pieņemšanā par
godalgu sadalījumu.
1.4.5. Metu konkursa (turpmāk tekstā – Iepirkums) norisi nodrošina un atbild par iesniegto
metu un dalībnieku devīžu anonimitāti līdz metu vērtēšanas beigām: Metu konkursa
žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs –
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams anonīmi līdz 2016. gada 19. aprīlim plkst.10.00, VSIA
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Administrācijas korpusā (1.stāvs,
Lietvedības daļa) Rīgā, Tvaika ielā 2.
1.5.2. Saņemot piedāvājumu, VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Lietvedības
daļā tiek reģistrēta piedāvājumu iesniedzēja kontaktpersona un reģistrē saņemtos
piedāvājumus to iesniegšanas secībā, kā arī nodrošina saņemto piedāvājumu un
devīzes atšifrējumu glabāšanu.
1.5.3. Uz piedāvājuma iesaiņojuma tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums
un laiks.
1.5.4. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai
iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti.
1.5.5. Pēc Iepirkuma rezultātu paziņošanas Dalībniekiem, piedāvājumi, kas nav godalgoti, ir
saņemami 30 dienu laikā VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
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Administrācijas korpusā (1.stāvs, Lietvedības daļa) Rīgā, Tvaika ielā 2 iepriekš
sazinoties ar atbildīgo sekretāri D. Baltiņu, tālr. +371 67080262, mob. tālr. +371
29440776, e-pasts: dace.baltina@rpnc.lv. Piedāvājumus, kas Iepirkumā nav
godalgoti, tiks izsniegti, uzrādot Dalībnieka iesniedzēja izsniegtu pilnvaru vai
gadījumā, ja piedāvājumu vēlas saņemt pats iesniedzējs, jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments. Piedāvājuma izsniegšana fiksējama atsevišķā aktā, norādot datumu,
devīzi un tā saņēmēja vārdu, uzvārdu, piedāvājuma saņemšanu apliecinot ar saņēmēja
parakstu.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums: netiek paredzēts.
1.7. Piedāvājumam ir šādas noformējuma prasības:
1.7.1. Piedāvājums sastāv no 3 daļām:
1.7.1.1. “Meta piedāvājums”, kas kas sastāv no 3 (trīs) daļā, t.i.
1.daļa – projektēšanas attīstības priekšlikuma grafiskā daļa, vizualizācijas materiāli, saskaņā
ar nolikuma 3.pielikuma 4.1.punktā noteiktajām prasībām, kā arī Meta grafiskā daļa
noformējama uz stingrām (eksponēšanai piemērotām) planšetēm, norādot autora iecerēto
planšetu izvietojuma shēmu; Mets papildus iesniedzams papīra formātā, noformēts A3
formāta sējumā 1 (vienā) eksemplārā, kā arī kompaktdiskā (CD-R vai DVD), kurā visu A 1
formāta planšetu attēlu faili un A3 faili saglabāti PDF (Adobe Portable Document Format)
formātā.
2.daļa – projektēšanas attīstības priekšlikuma skaidrojošais apraksts, saskaņā ar nolikuma
3.pielikuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām, kā arī skaidrojošais apraksts noformējams uz
planšetes; meta skaidrojošais apraksts papildus iekļaujams Nolikuma 1.7.1.1.apakšpunktā
norādītajā A3 formāta sējumā un kompaktdiskā, kurā faili saglabāti PDF formātā.
3.daļa – plānotās izmaksas1 un būvprojekta izstrādes termiņš, saskaņā ar Nolikuma
3.pielikuma 4.3.punktā noteikto (4.pielikums).
1.7.1.2. “Devīzes atšifrējums” - sagatavots un atbilstoši šī Nolikuma 1.pielikuma
prasībām ievietots vienā slēgtā aploksnē;
1.7.1.3. “Kvalifikācijas dokumenti” (Nolikuma 4.daļa) - sagatavoti un atbilstoši šī
Nolikuma prasībām ievietoti vienā slēgtā aploksnē.
1.7.2. Iepirkuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti
citās valodās, tiem jāpievieno dokumentu apliecināti tulkojumi latviešu valodā.
1.7.3. Dokumenti un to kopijas jānoformē un to pareizība jāapliecina saskaņā ar Latvijas
Republikas MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”, kā arī šī Iepirkuma Nolikuma un tam pievienoto pielikumu
prasībām.
1.7.4. Lai nodrošinātu Dalībnieku anonimitāti, Piedāvājuma katru daļu – aploksni vai
iepakojumu iesniedz slēgtā veidā, uz aploksnes vai iepakojuma norādot pasūtītāja
nosaukumu un adresi, metu konkursa nosaukumu, identifikācijas numuru, dalībnieka
izvēlēto devīzi un norādi „Meta piedāvājums”, „Devīzes atšifrējums” vai
“Kvalifikācijas dokumenti”, atbilstoši aploksnes vai iepakojuma saturam.
Piedāvājuma aploksnei, iepakojumam jābūt droši slēgtam, uz tā nedrīkst būt nekādi
apzīmējumi logotipi vai citi marķējumi, kas jebkādā veidā varētu identificēt
dalībnieku. Ja uz iesniegtajām slēgtajām aploksnēm ir konstatējami šādi marķējumi,
tās neatvērtas, atdod atpakaļ iesniedzējam.

būvprojekta izstrāde; autoruzraudzība; būvniecības izmaksas.
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1.7.5. Visas piedāvājuma daļas ievietojamas vienā kopējā, slēgtā aploksnē vai cita veida
slēgtā, necaurspīdīgā iepakojumā, kas apzīmēts ar devīzi, norādot pasūtītāja
nosaukumu un adresi –
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Administrācijas korpuss (1.stāvs, 104.kabinets)
Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005.
piedāvājums iepirkumā
Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde
identifikācijas Nr.: RPNC/2016/02
UZ APLOKSNES NEDRĪKST NORĀDĪT META AUTORU
1.7.6. Ar devīzi saprot burtu un ciparu kopu, ko lieto anonimitātes nodrošināšanai un kas
neidentificē Dalībnieku. Devīze sastāv no trijiem latīņu lielajiem burtiem un diviem
arābu cipariem. Piemēram: „ABC21”.
1.7.7. Metus un tiem pievienotos dokumentus ievieto atsevišķā slēgtā iesaiņojumā, uz tā
norādot: „Meta piedāvājums”, kā arī norādot pasūtītāja nosaukumu un adresi, metu
konkursa nosaukumu, identifikācijas numuru un dalībnieka izvēlēto devīzi.
1.7.8. Dalībnieka Devīzes atšifrējums, kas veido metu konkursa Piedāvājuma otro daļu,
atsevišķi ievietojams aizlīmētā, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda pasūtītāja
nosaukums un adrese, metu konkursa nosaukums, identifikācijas numurs un
dalībnieka izvēlētā devīze, kā arī norāde: „Devīzes atšifrējums”.
1.7.9. Dalībnieka kvalifikācijas dokumenti, kas veido metu konkursa Piedāvājuma trešo
daļu, atsevišķi ievietojami aizlīmētā, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda
pasūtītāja nosaukums un adrese, metu konkursa nosaukums, identifikācijas numurs
un dalībnieka izvēlētā devīze, kā arī norāde: „Dalībnieka kvalifikācijas dokumenti”.
1.7.10. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu,
Dalībnieks sedz par saviem līdzekļiem. Dalībnieks atbild par Piedāvājuma
piegādāšanas un iesniegšanas veida drošību un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Metu konkursa norises
un rezultāta.
1.7.11. Iepirkumā viens Dalībnieks var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.
1.8. Dalībnieks
1.8.1. Par Dalībnieku Iepirkumā var būt var būt Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrēta
juridiska, vai fiziska persona - speciālists/ti, kas ir, akreditētu institūciju sertificēti,
speciālisti projektēšanas jomā, vai juridisku personu gadījumā jābūt reģistrētam
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ar reģistrētu darbību projektēšanas jomā
Latvijā, vai kompetentā iestādē tās mītnes valstī, kā arī šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā.
1.8.2. Metu konkursa uzvarētājam pirms līguma slēgšanas par būvprojekta izstrādi
jānodrošina nepieciešamo speciālistu iesaiste būvprojekta izstrādē, saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2. Iepirkuma priekšmets
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
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2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta mets (turpmāk tekstā - Mets) multifunkcionālā
ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā izbūvei, ievērojot VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” izstrādāto telpu programmu.
2.1.2. Dalībnieki ir atbildīgi par to, lai Mets būtu izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
2.1.3. CPV kods: 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi).
2.1.4. Finansējuma avots – Pasūtītāja līdzekļi.
2.2. Cita informācija par iepirkuma priekšmetu:
2.2.1. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīva multifunkcionālā ambulatorā centra Tvaika
ielā 2, Rīgā būvprojekta izstrādi, ievērojot VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” izstrādāto telpu programmu. Iegūt arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu
projekta priekšlikumu multifunkcionālā ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceri un iespējami labāko risinājumu, nodrošinot racionālu līdzekļu
izmantošanu.
2.2.2. Pēc Iepirkuma rezultātu paziņošanas, Pasūtītājs lems jautājumu par sarunu
procedūras ar metu konkursa uzvarētāju par multifunkcionālā ambulatorā centra
Tvaika ielā 2, Rīgā izbūves būvprojekta izstrādi un izstrādātā būvprojekta
autoruzraudzības īstenošanas iespējamu uzsākšanu, piemērojot Publisko iepirkumu
likuma 63. panta trešajā daļā noteikto kārtību, iepriekš nepublicējot paziņojumu par
līgumu.
2.2.3. Gadījumā, ja tiks rīkota sarunu procedūra Nolikuma 2.2.2.punktā noteiktajā kārtībā, tad
būvprojekts minimālā sastāvā izstrādājams un iesniedzams Rīgas pilsētas būvvaldē 1
mēneša laikā no projektēšanas līguma spēkā stāšanās dienas.
2.2.4. Sarunu procedūru organizēs Pasūtītja izveidota iepirkuma komisija, kura atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izstrādās sarunu procedūras nolikumu, izvirzot
prasības uzaicinātajam pretendentam.
2.2.5. Gadījumā, ja sarunu procedūrās rezultātā netiek panākta līguma slēgšana ar metu
konkursa uzvarētāju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt jaunu sarunu procedūru,
uzaicinot uz sarunām otrās godalgotās vietas ieguvēju. Pasūtītājs ir tiesīgs brīvi
noteikt atšķirīgu no šajā Nolikumā noteiktā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības
īstenošanas kārtību, un negarantē godalgoto vietu ieguvējiem minēto darbu un
pakalpojumu izpildes tiesību piešķiršanu.
3. Iepirkuma izziņošana un prasību saņemšana
3.1. Iepirkuma elektroniskā versija ir ievietota un pieejama lejupielādēšanai VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” mājaslapā internetā www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi”.
3.2. Informācijas apmaiņa Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai
elektroniski. Saziņas dokumentu, nosūtot pa faksu, tā oriģināls paralēli nosūtāms pa pastu.
Ieinteresētā persona saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja pasta adresi – Tvaika iela 2,
Rīga, LV – 1005, faksa numuru – +371 67222305 vai Nolikumā norādītā žūrijas komisijas
atbildīgā sekretāra e-pastu –
3.3. Pasūtītājs (žūrijas komisija) saziņas dokumentu un pieprasīto papildus informāciju nosūta pa
pastu uz ieinteresētās personas pasta adresi un ieinteresētās personas faksa numuru, un
vienlaikus ievieto to mājaslapā internetā, kurā ir pieejams šis Nolikums, norādot arī uzdoto
jautājumu.
3.4. Papildu informāciju ieinteresētā persona var pieprasīt līdz 2016. gada 13. aprīlim
(ieskaitot).
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3.5. Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem par Iepirkumu tiek
publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.rpnc.lv. Personas pienākums ir pastāvīgi sekot
mājaslapā www.rpnc.lv. publicētajai informācijai par Iepirkumu un iekļaut to savā
piedāvājumā.
4. Dalībnieku kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
4.1. Dalībnieka kvalifikācijas dokumenti (kvalifikācijas dokumentu lapas jāsanumurē un
jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo):
4.1.1. pieteikums izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu, kā arī veikt
autoruzraudzību, gadījumā, ja tiks rīkota sarunu procedūra, kurā norāda iespējamo
līgumcenu (bez PVN 21%) būvprojekta minimālā sastāva izstrādei, būvprojekta
izstrādei un autoruzraudzības izmaksas (bez PVN), izstrādes termiņu, kas sagatavots
atbilstoši veidlapai (1.pielikums). Ja metu gatavojuši vairāki autori, pieteikumu
paraksta visi autori. Dalībniekam, piedāvājot iespējamo līgumcenu būvprojekta
minimālā sastāva izstrādei un būvprojekta izstrādei, un autoruzraudzības veikšanai, ir
jāņem vērā, ka tas veicams saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu un,
pamatojoties uz šī likuma normām, izdotajiem saistošajiem Ministru Kabineta
noteikumiem, kā arī jāņem vērā, ka būvprojekts izstrādājams saskaņā ar iepriekš
minēto likumu un ar to saistītajiem noteikumiem, kā arī izpildot būvatļaujā minētos
nosacījumus.
4.1.2. būvprojekta izstrādē iesaistāmā arhitekta prakses sertifikāta apliecināta kopija, klāt
pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par piesaistīto arhitektu,
norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu. Ja šajā punktā noteiktais arhitekts
nav dalībnieka darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai
nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja Iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Dalībniekam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp
Dalībnieku un arhitektu, kurā apliecina, ka starp Dalībnieku un arhitektu tiks
nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja Iepirkuma rezultātā iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Dalībniekam, pie vienošanas pievainojot
konkrēta arhitekta prakses sertifikāta apliecinātu kopiju.
4.1.3. apliecinājums saskaņā ar 2.pielikumu (gadījumā, ja iesniegtajam Metam ir vairāki
autori, tad minēto apliecinājumu iesniedz par katru autoru atsevišķi).
5. Finanšu piedāvājums
5.1. Žūrija vērtē iesniegtos Piedāvājumus slēgtā/-s komisijas sēdēs atbilstoši šajā Nolikumā
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un ievēro anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanai. Ja Žūrija
uz piedāvājuma vai tam pievienotajiem materiāliem konstatē marķējumus, kas jebkādā veidā
varētu identificēt Dalībnieku, tā izslēdz piedāvājumu no turpmākās vērtešanas, norādot to
Žūrijas komisijas atzinumā.
5.2. Žūrijas komisijas locekļi individuāli vērtē iesniegtos metus saskaņā ar tabulā ietvertajiem
kritērijiem, piešķirot punktus skaitliskā vērtībā atsevišķi par katra kritērija izpildi:
Nr.p.k.
1.
2.

Kritērija
maksimālā
skaitliskā vērtība

Metu vērtešanas kritēriji
Projekta risinājuma atbilstība metu konkursa mērķim,
arhitektoniski telpiskā kvalitāte, plānojums un funkcionalitāte

tā

Idejas oriģinalitāte, projekta detalizācijas pakāpe un grafiskā

6

30
25

pasnieguma kvalitāte
3.
4.
5.
6

Projekta risinājuma atbilstība pasūtītāja prasībām
Paredzamās būvprojekta izstrādes izmaksas2
Paredzamās autoruzraudzības izmaksas3 projekta realizācijas laikā
Aptuvenās būvniecības izmaksas4
Maksimālais punktu skaits kopā:

20
10
5
10
100

5.3. Apkopojusi Žūrijas komisijas locekļu individuālo vērtējumu, komisija dod kopējo vērtējumu
par katru metu.
5.4. Vērtēšanas rezultātā var tikt atlasīti līdz 3 (trīs) labākajiem metiem, kurus sakārto atbilstoši
Žūrijas komisijas lēmumam no 1. līdz 3.vietai. Žūrijas komisijai ir tiesības nedalīt vietas
minētajā secībā, bet atzit par vienlīdz atbilstošiem 3., 2. un 1. labāko iesniegto metu.
5.5. Žūrijas komisija izvērtē iesniegtos metus un sagatavo atzinumu par vērtēšanas rezultātiem
atbistoši Publisko iepirkumu likuma 78. panta piektajai daļai.
6. Godalgas un to izmaksāšanas kārtība
6.1. Godalgu fonds - 6 000,00 EUR:
6.1.1. pirmās vietas godalga –
3 000,00 EUR;
6.1.2. otrās vietas godalga –
2 000,00 EUR;
6.1.3. trešās vietas godalga –
1 000,00 EUR.
6.2. Godalgās ir iekļauti visi nodokļi, par kuru nomaksu ir atbildīgi godalgu saņēmēji.
6.3. Žūrijas komisija ir tiesīga nedalīt godalgas minētajā apmērā, bet sadalīt kopējo godalgu
fondu labākajiem Dalībniekiem attiecīgi vienādās daļās vai citādi pēc saviem ieskatiem. Par
prēmiju fonda sadalījuma izmaiņām žūrija sniedz pamatojumu, kas izriet no metu konkursam
iesniegto darbu specifikas.
6.4. Godalgas izmaksā mēneša laikā no Žūrijas komisijas galīgā lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.5. Godalgas tiek pārskaitītas uz Dalībnieku norādītajiem bankas norēķina kontiem.
6.6. Godalgotie meti pāriet Pasūtītāja īpašumā pilnā apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem.
Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības uz iesniegto metu pilnā apmērā bez
jebkādiem noteikumiem un uz neierobežotu laiku. Minētā autortiesību pāreja notiek
automātiski ar brīdi, kad Pasūtītājs ir izmaksājis un godalgoto metu autori ir saņēmuši
godalgas. Autora personiskās tiesības uz radītajiem autortiesību objektiem pieder autoriem
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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Punktu skaits par paredzamām būvprojekta izstrādes izmaksām (10 punkti) tiek noteiktas pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = (Cmin/Cx) x 15, kur
Cmin – zemākā izvērtētā cena;
Cx – izvērtētā piedāvājuma cena
3
Punktu skaits par paredzamām autoruzraudzības izmaksām projekta reālizācijas laikā (5 punkti) tiek noteiktas pēc
sekojošas formulas:
Punktu skaits = (Amin/Ax) x 5, kur
Amin – zemākā izvērtētā cena;
Ax – izvērtētā piedāvājuma cena
4
Punktu skaits par paredzamām aptuvenām būvniecības izmaksām (10 punkti) tiek noteiktas pēc sekojošas
formulas:
Punktu skaits = (Bmin/Bx) x 10, kur
Bmin – zemākā izvērtētā cena;
Bx – izvērtētā piedāvājuma cena
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6.7. Pasūtītājam ir tiesības izmantot godalgotos metus pēc vajadzības, veikt tajos jebkādus
pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus, tai skaitā izstrādājot būvprojektu, kā arī
nodot metus publiskai apskatei, par to informējot autorus.
7. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana
7.1. Metu konkursa dalībnieku devīžu atšifrēšana notiks atklātā sanāksmē, par kuras vietu,
datumu un laiku Dalībnieku kontaktpersonām tiks nosūtīta informācija vismaz 5 (piecas)
darba dienas iepriekš.
7.2. Devīžu atšifrējumu atvēršana notiek Žūrijas komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties visi
metu konkursa Dalībnieki. Atbildīgais sekretārs, kas nav Žūrijas komisijas loceklis, vada
devīžu atvēršanas sanākmi.
7.3. Sanāksmē atbildīgais sekretārs nosauc godalgoto vietu ieguvēju devīzes. Pēc godalgoto vietu
ieguvēju devīžu nosaukšanas viņš atver devīžu atšifrējumu aploksnes, nosauc devīzes un
attiecīgos Dalībniekus, kuri ieguvuši godalgotās vietas.
7.4. Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas atbildīgais sekretārs pārbauda godalgoto vietu ieguvēju
atbilstību Nolikuma 4.daļā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, tajā skaitā Būvkomersantu
reģistrā pārliecinās, vai Dalībnieka iesniegtais sertifikāts ir reģistrēts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
7.5. Ja kāds no godalgoto vietu ieguvējiem neatbilst Nolikuma 4.daļā izvirzītajai kvalifikācijas
prasībai, Žūrijas komisija ir tiesīga nepiešķirt godalgu šim Dalībniekam un lemt par tās
piešķiršanu nākamajam Dalībniekam ar augstāko iegūto punktu skaitu.
7.6. Atbildīgais sekretārs sagatavo metu konkursa ziņojumu, atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 79. panta ceturtajai daļai, kuram pievieno Žūrijas komisijas atzinumu.
7.7. Dalībniekam ir tiesības iesniegt iesniegumu par šā Iepirkuma Nolikumu, kā arī par Žūrijas
komisijas darbību Iepirkuma norises laikā Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā
kārtībā.
7.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus metu
konkursa Dalībniekus par pieņemto lēmumu un metu konkursa rezultātiem, kā arī norāda
termiņu, kādā Dalībnieks var iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam.
7.9. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc paziņojuma par pieņemto lēmumu nosūtīšanas metu
konkursa Dalībniekiem ievieto Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā
paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.
7.10. Žūrijas komisija noslēguma ziņojumu par metu konkursu iesniedz iepirkuma komisijai.
7.11. Pēc metu konkursa rezultātu paziņošanas Pasūtītājs var lemt par sarunu procedūras
uzsākšanu ar 3 (trim) godalgotajiem Dalībniekiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.
panta trešo daļu.
7.12. Metu konkursa rezultāti un 3 (trīs) labākie, godalgotie meti tiks publicēti VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” mājaslapā internetā – www.rpnc.lv 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas.

8. Autortiesības
8.1. Saskaņā ar Civillikuma 841. pantu, Autortiesību likuma 2. panta sesto daļu, Autortiesību
likuma 15. panta pirmo daļu un 16. panta otro daļu, Konkursa godalgoto vietu ieguvēji bez
atlīdzības atsavina par labu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” savas mantiskās
autortiesības uz izstrādāto metu, kas iesniegts VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” metu konkursam „Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
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būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde”. Autora mantiskās autortiesības, kas
attiecināmas uz metu, tiek atsavinātas par labu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” ar brīdi, kad mets iesniegts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.
8.2. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji garantē nepieprasīt no VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” jebkādu atlīdzību un/vai kompensāciju par meta izgatavošanu un
nodošanu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un autora mantisko autortiesību
atsavināšanu par labu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un turpmāku šo
tiesību un meta izmantošanu. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir tiesības
mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt izstrādāto metu bez autora atļaujas.
8.3. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par
iesniegtā meta autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības
vai pretenzijas par to, ka iesniegtais mets kopumā vai kāda tā daļa satur trešo personu
autortiesību objektu, tad visu un, jebkādu atbildību ieskaitot, bet ne tikai — jebkādas tiesas
vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un trešajām personām, kādas radīsies no
šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina meta autors.
9. Nolikuma pielikumi
1.pielikums – Pieteikums metu konkursam (ziņas par autoriem).
2.pielikums – Metu konkursa Dalībnieka apliecinājums.
3.pielikums – Tehniskā specifikācija.
4.pielikums – Pieteikums izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā, izstrādāt būvprojektu un veikt
autoruzraudzību ..[..], ja tiks rīkota sarunu procedūra.
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Iepirkuma

Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/02)
1.pielikums

PIETEIKUMS METU KONKURSAM
Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko
vīziju izstrāde
Identifikācijas Nr. RPNC/2016/02
ZIŅAS PAR AUTORIEM
Ar šo apliecinu(ām), ka metu konkursam „Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2,
Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde” iesniegto projekta metu ar devīzi
_______________________________________________________________
(meta devīze)


Izstrādājis 1 ______________________________________________

un projekta autors (i) ir:
1._________________________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
biroja nosaukums
2. ______________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
biroja nosaukums
3. ______________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
biroja nosaukums
4. ______________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
(biroja nosaukums)


Izstrādājis autors: vārds uzvārds, profesija2
______________________________________________
autors vārds uzvārds, profesija.



Personu apvienība3

Un projekta autors (i) ir:
1.______________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
2. ______________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
3. ______________________________________________________________
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(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)
4. ______________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, procentuālais iespējamās godalgas sadalījums, autora paraksts)

Kontaktpersona ___________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Kontaktadrese rezultātu paziņošanai: adrese, tālrunis, fakss_______________________
Norēķinu rekvizīti godalgu pārskaitīšanai
___________________________________________________________
(bankas nosaukums, kods, konta Nr.)
Aizpilda gadījumā, ja dalībnieks ir juridiska persona, kā arī norāda visu autoru
līdzdalības pakāpi un iespējamās godalgas sadalījumu starp autoriem (procentos),
kas apstiprināta ar attiecīgā autora parakstu.
2
Aizpilda gadījumā, ja dalībnieks ir fiziska persona.
3
Aizpilda gadījumā, ja dalībnieks ir personu apvienība, kas nav, izveidojusies
noteiktā juridiskā statusā, kā arī norāda visu autoru līdzdalības pakāpi un
iespējamās godalgas sadalījumu starp autoriem (procentos), kas apstiprināta ar
attiecīgā autora parakstu.
1

Apliecinām, ka iesniegtajā Meta piedāvājumā nav izmantoti trešo personu autortiesību
objekti.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu piekrītu metu konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās
ievērot.

Dalībnieks:
_____________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
____________________
(Datums)
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Iepirkuma

Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/02)
2.pielikums

Dalībnieks

_______________________________________
(devīze)
Dalībnieka identificējošie dati

METU KONKURSA
„Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres
arhitektonisko vīziju izstrāde”
DALĪBNIEKA
APLIECINĀJUMS
Apliecinu, ka saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu,
Autortiesību likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavinu par labu
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” manas mantiskās autortiesības uz manu
izstrādāto metu, kas iesniegts VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” metu konkursam
„Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko
vīziju izstrāde”. Autora mantiskās autortiesības, kas attiecināmas uz metu, tiek atsavinātas par
labu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ar brīdi, kad mets iesniegts VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.
Garantēju nepieprasīt no VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” jebkādu
atlīdzību un/vai kompensāciju par meta izgatavošanu un nodošanu VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” un autora mantisko autortiesību atsavināšanu par labu VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un turpmāku šo tiesību un meta izmantošanu. VSIA „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt manu
izstrādāto metu bez manas atļaujas.

Paraksts: _____________________________________________________________
(paraksta atšifrējums)
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Iepirkuma

Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/02)
3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS)
Metu konkursam
“Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko
vīziju izstrāde”
________________________________________________________________________
1. Pasūtītājs – VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika iela 2, Rīga LV-1005.
Tālr.: +371 26443359, fakss +371 67222305.
2. Objekts:
2.1. Adrese – Tvaika iela 2, Rīga.
2.2 Raksturojums, funkcija – jaunbūve un nepieciešamais labiekārtojums.
2.3 ·Būvniecības veidi – jaunbūve.
2.4. Būvprojektēšanas stadija – Arhitektūras projekta priekšlikums - mets.
3. Telpu programma (skat.pielikumā atsevišķā MS Word fails “Telpu_programma”).
4. Prasības projekta attīstības priekšlikuma (meta) izstrādei
4.1. Ēku plānots izvietot teritorijas ZR daļā pie Tvaika ielas. Meta sastāvā jāparedz jaunbūvei
normatīvi nepieciešamo autostāvvietu izbūve. Plānojot jaunbūvi pieņemt, ka teritorijā esošās ēkas
ar kadastra apzīmējumiem 01000160053057 un 01000160053059 nav plānots attīstīt, un nākotnē
tās, iespējams, tiks nojauktas. Meta sastāvā sniegt priekšlikumu par teritorijas nožogojumu pret
Tvaika ielu – pieļaujama tā nojaukšana posmā līdz esošai galvenai iebrauktuvei teritorijā no
Tvaika ielas, veidojot ar stādījumiem vai citādi norobežotu, vai atvērtu teritoriju, saskaņā ar
autora ieceri.
Izstrādājot teritorijas labiekārtojuma koncepciju, ieteicams ņemt vērā un meklēt sasaisti ar ainavu
arhitektes Ilzes Rukšānes VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” teritorijas telpiskās
struktūras un labiekārtojuma reģenerācijas koncepciju par deviņu dārzu izveidi VSIA “Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” teritorijā.
4.2. Projektēšanas attīstības priekšlikuma grafiskā daļa, vizualizācijas materiāli:
4.2.1. Ģenerālplāns ar teritorijas labiekārtošanas koncepciju, mērogā 1:500;
4.2.2. Ēkas stāvu plāni ar telpu numerāciju un nosaukumiem, to platībām, kopējo telpu
platību eksplikāciju, mērogā 1:200, jumta plāns;
4.2.3. Arhitektūras mazās formas;
4.2.4. Fasāžu zīmējumi ar augstuma atzīmēm, asu izmēriem un fasāžu apdarē izmantoto
materiālu atšifrējumu, mērogā 1:200;
4.2.5. Raksturīgi ēku griezumi ar augstuma atzīmēm mērogā 1:200;
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4.3. Projektēšanas attīstības priekšlikuma skaidrojošais apraksts:
4.3.1. Piedāvātās koncepcijas apraksts un pamatojums;
4.3.2. Galveno funkcionālo un kompozicionālo ideju raksturojums;
4.3.3. Izmantoto konstrukciju un apdares materiālu apraksts;
4.2.4. Vides pieejamības risinājumu apraksts.
4.4. Plānotās izmaksas un būvprojekta izstrādes termiņš:
4.4.1. Būvprojekta izstrādes plānotās izmaksas;
4.4.2. Būvprojekta dokumentācijas izstrādes termiņš mēnešos;
4.4.3. Autoruzraudzības izmaksas projekta realizācijas laikā;
4.4.4. Aptuvenās būvniecības izmaksas;
4.4.5. Piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš, kam pievienotas izstrādes kalendārais
grafiks.
Izejas materiāli:
- Telpu programma;
- Situācijas plāns ar meta projektēšanas darbu robežu;
- Plāns ar koncepciju par deviņu dārzu izveidi;
- Inženiertopogrāfiskais plāns.
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Iepirkuma

Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā
būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/02)
4.pielikums

Pieteikums
izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā, izstrādāt būvprojektu un veikt autoruzraudzību
multifunkcionālā ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā izbūves būvniecības ieceres
realizācijai, gadījumā, ja tiks rīkota sarunu procedūra
.
Piedāvājam atbilstoši iesniegtajiem metam izstrādāt būvprojektu :
1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes izmaksas, bez PVN 21%

____________ EUR;

2. Būvprojekta izstrādes izmaksas, bez PVN 21%

____________EUR,

3. Autoruzraudzības izmaksas, bez PVN 21%

____________EUR,

Kopā bez PVN: ________________________ EUR
4. Būvprojekta nodošanas termiņš __________________________________
(diena, mēnesis, gads)
Mēs apliecinām, ka šis pieteikums veido mūsu piedāvājuma daļu sarunu procedūrai par
būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu šim
būvprojektam, kā arī saprotam, ka Jūs varat pieņemt, vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kuru
saņemsiet, kā arī pārtraukt, vai izbeigt metu konkursu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā
brīdī.
Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs piekrītam visām prasībām,
kas izvirzītas pretendentiem metu konkursa nolikumā.
Dalībnieka5 paraksts:_________________________________________________
_________________________________________________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds, amats)
___________________
(Datums)
Rekvizīti:
Dalībnieka juridiskā adrese: ___________________________________________
Dalībnieka faktiskā adrese: : ___________________________________________

Gadījumā, ja dalībnieks ir juridiska persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu
paraksta visi autori.
5
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Tālrunis, fakss: _________________________
Rekvizīti (banka un norēķinu konts): _____________________ konts: _____________________
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