
Pakalpojuma tehniskā specifikācija 
Eksperta pakalpojuma nodrošināšana Inteliģentā Enerģijas Eiropai projekta  

"Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu, saīsināti - PRIMES" 

(turpmāk tekstā Projekts) WP4 uzdevuma "Tehniskā palīdzība pašvaldībām – apmācību sniegšanā 

un zaļā publiskā iepirkuma sagatavošanā" organizēšanā  

Pakalpojumu izpildes periods: 2014. gada 1. decembris – 2016. gada 1. oktobris (22 mēneši). 

 

Kvalifikācijas prasības 

1. Ne mazāk kā 5 gadu pieredze kritēriju un tehnisko specifikāciju izstrādē, lai integrētu 

ilgtspējīgas būvniecības komponentes, veicinātu ilgtspējīgas būvniecības prakses ieviešanu 

un šādu objektu īstenošanu, kas ietver sekojošas tēmas: 

- Vispārējie celtniecības darbi ēku būvniecībā kā: 

 Enerģijas patēriņš 

 Iekštelpu klimats un lietotāja komforts 

 Būvniecības un apdares materiālu pielietojums 

 Ūdens resursu lietošana 

 Teritorijas izmantošana 

 Piesārņojuma kontrole 

 Ēkas un būvdarbu pārvaldība 

 Būvdarbu materiālu izcelsme, to ietekme uz vidi un veselību  

 Ēkas projektēšanas darbi un uzraudzība 

 Darba drošība un darba vides risku vērtēšana 

- Būvdarbi saistībā ar pilsētas infrastruktūras izveidi. 

2. Ne mazāk kā 5 gadu pieredze sniedzot konsultācijas pakalpojumus, apmācības ilgtspējīgas 

būvniecības jomā uzņēmumiem vai pašvaldībām. 

3. Izstrādātas tehniskās specifikācijas (vismaz viena) saistībā ar būvniecības normatīvo 

regulējumu vai jebkurai no būvniecības produktu kategorijām. 

4. Augstākā izglītība ar ilgtspējīgu būvniecību saistītās inženierzinātnēs, kā arī tiesību zinātnē. 

5. Dalība vismaz vienā ar ilgtspējīgas būvniecības komponentēm saistītā standartizācijas 

tehniskajā komitejām. 

 

Iesniedzamie dokumenti:  

1. Eksperta CV. 

2. Saraksts ar ne mazāk kā 5 uzņēmumiem/pašvaldībām, kur laika posmā no 2010. līdz 2014. 

gadam ir sniegtas konsultācijas – ilgtspējīgas būvniecības jautājumos. 

3. Vismaz 2 klientu atsauksmes vēstules par ar būvniecību un darba drošību saistīto 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.  

4. Izglītības dokumenti, sertifikāti. 

5. Eksperta pakalpojumu izmaksas. (Pielikums Nr. 1.)  

 

 

Eksperta darba uzdevums: 

2014. gada 1. decembrī uzsākt darbu Projektā, tā aktivitātes WP4 uzdevuma "Tehniskā palīdzība 

pašvaldībām – apmācību sniegšanā un zaļā publiskā iepirkuma sagatavošanā", kas ietvers: 

 

1. Trīs apmācības kursu pasniegšana Projekta pilot-pašvaldībām Latvijas reģionos attiecībā uz 

vispārējo celtniecības darbu veikšanu iekļaujot arī infrastruktūru zaļajā publiskajā iepirkumā 

(turpmāk tekstā ZPI); 

2. Apmācības kursu pasniegšana atsaucoties uz Publisko iepirkuma likumu (turpmāk tekstā 

PIL) un ZPI ievērojot nacionālo normatīvo regulējumu; 



3. Viena kursa pasniegšanas ilgums (8h apmērā), intervāls starp kursiem tiks regulēts Projekta 

laikā, aptuveni 6 mēnešu amplitūdā; 

4. Sagatavot apmācību materiālu un iesniegt projekta vadītājam PDF un PowerPoint formātā 5 

darba dienas pirms katra apmācības kursa; 

5. Pirms katru apmācības kursu sniegšanas tiek organizēta visu iesaistīto ekspertu tikšanās 

Fondā, lai izrunātu apmācības kursu struktūru un novērstu informācijas dublēšanu; 

6. Piedalīšanās organizētajās diskusijās ar produktu piegādātājiem un pakalpojumu 

sniedzējiem; 

7. Apmācības kursu laikā nodrošināt gan teorētisko, gan praktisko zināšanu apguvi ņemot par 

piemēru kādu no pašvaldību gatavotajiem iepirkumiem un praktiski izstrādājot specifiskus 

kritērijus apmācību kursu laikā, cenšoties integrēt tajos ilgtspējīgas būvniecības kritērijus; 

8. Pēc katra apmācību pasniegšanas kursa kopīgi ar projekta vadītāju un projektā iesaistītajiem 

ekspertiem analizēt to kvalitāti, lai nodrošinātu kvalitātes kontroli un veiktu uzlabojumus 

katra nākošā apmācību kursu sniegšanā; 

9. Pēc tehniskās specifikācijas un ZPI kritēriju izstrādes, ņemt vērā vietējo produktu 

piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju viedokli par to izpildes iespējām, lai rastu iespējami 

labāko risinājumu ZPI veiksmīgai īstenošanai;  

10. Pakalpojuma perioda laikā sniegt 5 pilot-pašvaldībām individuālas konsultācijas un tehnisko 

atbalstu ZPI tehniskā projekta un kritēriju izstrādē saistībā ar vispārējiem būvniecības 

darbiem pēc pašvaldību pieprasījuma un nepieciešamības. Projekta vadība pēc 

nepieciešamības var vienoties par kopīgu konsultāciju organizēšanu pašvaldībām sapulču 

veidā, kur jāpiedalās visām iesaistītajām pusēm; 

11. Pretendents izstrādā ZPI kā arī uzlabojumus/ieteikumus konsultējoties ar Fonda un citiem 

projektā iesaistītajiem ekspertiem, kā arī pašvaldībām;  

12. Analizēt un censties novērst radušās kļūdas, ja ZPI tiek apstrīdēts vai īstenots nesekmīgi, 

veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai un sekmīgai ZPI īstenošanai; 

13. Iepirkuma rezultātā saņemto tehnisko piedāvājumu izvērtēšana atbilstoši nolikumā 

noteiktajiem zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem; 

14. Noteiktā pakalpojuma sniegšanas perioda laikā izstrādāt 5 tehniskās specifikācijas un ZPI 

kritērijus, katrā pašvaldībā vismaz 1 ZPI, ja pašvaldība kādu iemeslu dēļ nevar vai neveic 

ZPI, tad veikt 5 ZPI kopā visās Projekta pilot-pašvaldībās jeb citās pašvaldībās, kuras ir 

ieinteresētas veikt šādus ZPI.  

 

 

Projekta organizatoriskā darbība: 

1. Apmācību kursu apmeklēšanai tiek nodrošināts kopīgs transports no Fonda puses; 

2. Saziņa ar pašvaldībām caur e-pastiem, telefonu, tikšanās klātienē organizē pats projekta 

eksperts vienojoties ar pašvaldību par savstarpēji izdevīgākajiem laikiem. 

 

  



 

Pielikums Nr.1  

 

PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

PRETENDENTS  

Piedāvājums iepirkumam:  

Pretendenta nosaukums:  

Pretendenta rekvizīti:  

Kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, 

uzvārds, telefons, e- pasts) 

 

 

PIEDĀVĀJUMS 
 

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajām prasībām.  

 

Finanšu piedāvājums apmācības kursu pasniegšanai un iepirkumu specifikāciju 

sagatavošanai 
 

Nr.p.k. Aktivitāte Cena vienībai 

EUR 

Summa kopā 

EUR 

1 Trīs zaļā publiskā iepirkuma apmācības kursa izveide 

un pasniegšana 

   

2 5 tehniskās specifikācijas un zaļā publiskā iepirkuma 

kritēriju izstrāde un tehnisko piedāvājumu izvērtēšana  

   

Nodokļi (norādīt piemērojamo likmi)*    

KOPĀ    

* - norādīt nodokļu likmi atkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedzējs būs juridiska persona un 

reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs (21% PVN) vai arī fiziska persona (darba 

devēja sociālais nodoklis 23.59%). 

 

Mēs apliecinām, ka:  

 

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu 

procedūrā. 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma 

Instrukcijās pretendentiem un Darba uzdevumā norādītās prasības. 

 Nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Sniegtās ziņas ir patiesas un 

precīzas. 

 

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Vārds, uzvārds, amats 
 

Paraksts  

 

Datums 
 

 


