
Piegādātāju atlases procedūras 

“Atjaunošanas darbi Brīvības gatvē 352, Rīgā” 

 

NOLIKUMS 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Šī nolikuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju atlases procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un 

taisnīgu konkurenci un pasākumu īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu efektīvu 

izmantošanu. 

1. Ziņas par Pasūtītāju  

Dzīvojamās mājas Brīvības gatvē 352, Rīgā dzīvokļu īpašnieki, kuru vārdā, pamatojoties ar 

noslēgto mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu rīkojas to pilnvarotais pārstāvis AS 

“Rīgas namu apsaimniekotājs”, Vien. Reģ. Nr. 50003748651, juridiskā adrese: Rīga, Gogoļa 

iela 5, LV-1050, tālr.+371 67893079, e-pasts: info@rna.lv 

 

Pasūtītāja kontaktpersona atlases procedūras jautājumos 

Vārds Uzvārds Aleksandrs Sakovskis 

tālrunis: 29518272 

e-pasts: aleksandrs.sakovslis@rna.lv 

 

2. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi – “Atjaunošanas darbi Brīvības gatvē 352, Rīgā”   (turpmāk 

tekstā - Objekts). 

Iepirkuma rezultātā var tikt  slēgts vai 1 (viens) iepirkuma līgums par visu iepirkuma apjomu, 

vai uz katru lokālo tāmi atsevišķi saskaņā ar specifikāciju pielikumā Nr.1. 

Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.  

 

 

3. Pretendenti 

Iepirkumā var piedalīties Būvkomersants, kas ir reģistrēts atbilstoši valsts normatīvo aktu 

prasībām, nav pasludināts tā maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta likvidācija, nav 

nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro.  

 

4.     Finanšu piedāvājuma dokumenti:  

Būvdarbu veikšanas tāmes, kurās jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi 

darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem 

un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām; ietvertas būvdarbu izmaksas, kuras ir 

saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma 

ierīkošanu (teritorijas norobežošana, darbinieku dzīvojamie konteineri, pārvietojamās WC, 

ēkas iedzīvotāju drošas pārvietošanas organizēšana, apsardze).  

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka finanšu piedāvājumā norādītā būvdarbu summa ir 

galīga un būvdarbu līguma izpildes laikā nevar tikt pārskatīta. 



Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka līguma izpildē piedalās normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā reģistrēti specializēto darbu vadītāji, kas vadījuši līdzvērtīgus darbus vismaz trīs 

objektos, norādot pasūtītāju un objekta adresi. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ir apsekojis objektu un ir gatavs uzsākt būvdarbus bez 

avansa, kā arī ir iepazinies ar līguma projektu un tam piekrīt. 

Finanšu piedāvājuma tāmes jāiesniedz elektroniskā formā (Excel formātā) saskaņā ar 

specifikāciju ( Pielikums nr.1) uz elektronisko adresi aleksandrs.sakovskis@rna.lv    

Apliecinājumus jāiesniedz elektroniskā formā (pdf formātā) uz elektronisko adresi 

aleksandrs.sakovskis@rna.lv  vienlaicīgi ar finanšu piedāvājumu. 

Dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 28.aprīlim 

 

                 5. Prasības līguma izpildes/garantijas laika garantijas 

nodrošinājumam: 

5.1. Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts līguma izpildes un garantijas laika garantijas 

nodrošinājums. 

5.2. Līguma izpildes / garantijas laika garantijas nodrošinājuma veids: bankas garantijas 

vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas (polises) oriģināls, saskaņā ar paraugu           

( Pielikums Nr.2.)  

5.3. Līguma izpildes / garantijas laika garantijas nodrošinājuma apmērs ir 5% (pieci 

procenti) no līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5.4. Līguma izpildes / garantijas laika garantijas nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no 

tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, 

minēto termiņu nosakot šādi: pie atklātā konkursa nolikumā paredzētā provizoriskā 

izpildes laika pieskaitot papildus 2 mēnešus. 

5.5. Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts izpildītājs apdrošina visus būvniecības riskus 

par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par savā finanšu piedāvājumā noteikto 

summu. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises 

noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. 

 

 

6.     Vērtēšanas kārtība  

Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda vai pretendenta piedāvājums atbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām, vai ir iesniegti tehniskā vai finanšu piedāvājuma dokumenti, 

vai tie un to saturs atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības 

gadījumā piedāvājums tiek noraidīts. 

Vērtēšanas rezultāti tiek paziņoti 5 (piecu) darba dienu laikā Pretendenta e-pastā. 

 

7.     Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

 

8.     Lēmuma pieņemšana 

Lēmumu par līguma slēgšanu pieņem AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs 

pēc saskaņojuma ar dzīvojamās mājas Brīvības gatvē 352, Rīgā dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotajām personām. 
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Pielikums Nr. 2 
Līguma saistību izpildes/garantijas laika saistību izpildes garantijas galvojums 

 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES/GARANTIJAS LAIKA SIASTĪBU IZPILDES 

GARANTIJA/GALVOJUMS 

_____________  
Vieta 

__________________ 

Datums 

 
 Mēs- [Bankas/Apdrošinātājs nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs:___; juridiskā adrese:__), (turpmāk –  

Banka/Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka _____. gada ___. _______ starp mūsu klientu– [Uzņēmējs nosaukums]  

(vienotais reģistrācijas numurs:____; juridiskā adrese:___) (turpmāk – Uzņēmējs) - un Jūsu – Biedrība “Institūta 3” (adrese:  

Gogoļa iela 5, Rīga, LV 1050) (turpmāk – Pasūtītājs)– ir noslēgts Līgums Nr. _________ Par _____________  

(Objekts:____________________, (kadastra Nr. _______________)) (turpmāk – Līgums).  

 Saskaņā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošā Uzņēmēja saistība  

izpildes/garantijas laika saistību izpildes garantijas galvojums.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka/Apdrošinātājs, atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, neatsaucami 

uzņemas  

pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot EUR _____  

(_____________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā / galvojumā noteiktās prasības, Bankai/Apdrošinātājam ir iesniegts  

Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai/Apdrošinātājam veikt maksājumu  

uz šīs garantijas/galvojuma pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā 

ar  

Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.  

            Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificētā 

ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT (ja tiek iesniegta Bankas garantija).   

 Šī garantija/galvojums ir spēkā līdz ____. gada ___. _____ (turpmāk – Beigu datums)*.  Bankai 

/Apdrošinātājam jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datums Bankā/ pie Apdrošinātāja (adrese:____) vai – 

gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski,- __________ (Bankas SWIFT adrese) (ja tiek 

iesniegta Bankas garantija). 

 Šai garantijai/galvojumam un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, piemērojami Latvijas 

Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku /Apdrošinātāju un Pasūtītāju saistībā ar šo 

garantiju/galvojumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

Ja tiek iesniegts Apdrošinātāja galvojums, papildina ar sekojošo: 

 Apliecinām, ka uz šo Apdrošinātāja izsniegto galvojumu netiek attiecināti nekādi ierobežojumi un/vai 

Uzņēmēja un Apdrošinātāja starpā noslēgto līgumu un/vai polišu noteikumi, kas jebkādā veidā ierobežo, ir pretrunā 

ar šo galvojumu un vai apgrūtina Pasūtītājam tā izmantošanu. 

 

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds) 

 

* Līguma saistību izpildes garantijai/ galvojumam jābūt spēkā vēl vismaz 60 dienas pēc paredzētā 

darbu izpildes termiņa beigām. 

Garantijas laika saistību izpildes garantijai/ galvojumam jābūt spēkā vēl vismaz 60 dienas pēc 

garantijas termiņa beigām. 

 


