
Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūves, 

dzīvojamām mājām Līvciema ielā 31, Līvciema ielā 33, 

Līvciema ielā 39, Līvciema ielā 37,  Zaļenieku ielā 26, 

Zaļenieku ielā 34 un Tumes ielā 38, Rīgā, 

piegādātāju atlases procedūras 

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  

Dzīvojamo māju Rīgā, Līvciema ielā 31, Līvciema ielā 33, Līvciema ielā 39, Līvciema ielā 37,  

Zaļenieku ielā 26, Zaļenieku ielā 34 un Tumes ielā 38 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  

              tehniskos jautājumos                   dokumentu iesniegšanas jautājumos 

Vārds Uzvārds   Guntars Gavars                              Ērika Puriņa 

tālrunis:              27037230                                       67893079 

e-pasts:               guntars.gavars@rna.lv                   info@rna.lv 

 

2. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi – ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli dzīvojamām 

mājām Rīgā, Līvciema ielā 31, Līvciema ielā 33, Līvciema ielā 39, Līvciema ielā 37,  Zaļenieku 

ielā 26, Zaļenieku ielā 34 un Tumes ielā 38 (turpmāk tekstā - Objekts). 

Iepirkuma rezultātā tiks slēgti 7 (septiņi) iepirkuma līgumi par katru māju atsevišķi.  

2.1. Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.  

2.2. Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš: trīsdesmit darbu 

izpildes dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

 

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 
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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 finanšu piedāvājumā norādītā būvdarbu summa katrai 

dzīvojamai mājai ir galīga un nemainīsies, ja kāda no pārējām mājām nepieņems lēmumu, vai 

atteiksies no būvdarbu veikšanas. 

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) uz elektronisko 

adresi info@rna.lv  

Apliecinājumus jāiesniedz elektroniskā formā (pdf formātā) uz elektronisko adresi info@rna.lv 

vienlaicīgi ar finanšu piedāvājumu. 

Dokumentu iesniegšanas termiņš 7 (septiņas) kalendārās dienas pēc Nolikuma 

publicēšanas. 

 

5.     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. 

 

6.     Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

 

7.     Lēmuma pieņemšana 

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

pēc saskaņojuma ar dzīvojamo māju Ŗīgā, Līvciema ielā 31, Līvciema ielā 33, Līvciema ielā 

39, Līvciema ielā 37,  Zaļenieku ielā 26, Zaļenieku ielā 34 un Tumes ielā 38 dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotajām personām. 
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