
Jautājumi un atbildes par tirgus izpēti 

“Jumta seguma remonts Kleistu ielā 28, Rīgā (lit.005)” 

 

 

1.jautājums: Vai iepirkumam plānots nolikums, kur būtu informācija par 

piedāvājuma iesniegšanas kārtību, vērtēšanas kritērijiem, apmaksas noteikumiem, 

līguma projekts? 

 

Iepirkuma nolikums kā dokumentu kopums, kas ir paredzēts klasiskajos 

iepirkumos, kuri tiek izsludināti Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā 

www.iub.gov.lv , tirgus izpētē nav paredzēts, jo pasūtītājs RP SIA “Rīgas satiksme” ir 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas iepirkumus veic atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam. Pamatojoties uz to, ka iepirkuma paredzamā 

līgumcena ir plānota salīdzinoši neliela, pasūtītājs organizē tirgus izpēti atbilstoši 

uzņēmumā noteiktajai iepirkuma kārtībai. 

Tirgus izpēte “Jumta seguma remonts Kleistu ielā 28, Rīgā (lit.005)” ir izsludināta 

pasūtītāja mājas lapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/tirgus-

izpetes/tirgus-izpete-jumta-seguma-remonts-kleistu-iela-28-riga-(lit-005)/. Interneta vietnē 

ir pieejama visa informācija, kas ir būtiska piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai – 

pieteikums (t.sk. kvalifikācijas prasības), tehniskās specifikācija, tāme un rasējumi. 

Piedāvājums (aizpildīta pieteikuma forma un tāme) iesniedzams, nosūtot uz e-pastu 

astra.berzina@rigassatiksme.lv (ar vai bez e-paraksta – tas nav izšķiroši piedāvājuma 

izvērtēšanai) līdz 2021.gada 8.oktobra plkst.12.00. Ja komersantam nepieciešams papildus 

laiks kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai, tas var lūgt piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa pagarinājumu, rakstveidā lūgumu (brīvā formā) nosūtot e-pastu uz 

astra.berzina@rigassatiksme.lv.  

Vērtēšanas kritērijs būvdarbu gadījumā, ja kā piedāvājuma forma ir tāme, ir zemākā 

cena, ja vien komersants apliecina, ka plāno būvdarbus izpildīt kvalitatīvi pieteikumā 

noteiktajā termiņā – 8 nedēļas. Ja būvdarbu izpildes laikā ir tam neatbilstoši laika apstākļi, 

kas traucē tos kvalitatīvi veikt vai šādos laika apstākļos nav izmantojami noteikta veida 

materiāli (ražotājs to noteicis), līgumā iespējams iekļaut informāciju par tehnoloģiskajiem 

pārtraukumiem. 

Attiecībā uz samaksas jautājumiem (pieteikuma formā 4.5. punkts), darbu izpildes 

termiņiem (3.2.punkts) vai citiem līguma izpildes nosacījumiem (4.6 un 4.7. punkts), 

būvkomersants var sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus vai norādījumus pieteikumā 

formā tam paredzētajās vietās. 

Tā kā tirgus izpētes ietvaros plānotā iepirkuma priekšmeta kontekstā var mainīties 

līgumprojekta nianses, ņemot vērā tirgus izpētē gūto informāciju par konkrēto izpētes 

objektu, iepirkuma priekšmetu kopumā, darbu veikšanas apstākļiem, samaksas principiem, 

tādējādi līgumprojekta redakcija tiek gatavota tikai pirms līguma slēgšanas, kad iepirkumā 

ir noteikts uzvarētājs, atbilstoši tā sniegtajai informācijai pieteikumā. 

 

2.jautājums: Kādas ir iespējas veikt objekta apskati? 

Lai veiktu būvdarbu norises vietu, būvkomersantiem jāsazinās ar Būvniecības nodaļas 

vadītāju Imantu Zīvertu (t.25753289, imants.ziverts@rigassatiksme.lv), lai vienotos par 

būvobjekta apskates laiku (darba dienās darba laikā no 7.30 līdz 16.30). 
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