
 
 

 Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2021. gada 26. marta  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Iepirkuma procedūras 

“Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību darbu izpildes laikā 

un citu shēmu un plānu izstrādi” 

Identifikācijas Nr.RS/2021/11 

NOLIKUMĀ 

 

 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību 

darbu izpildes laikā un citu shēmu un plānu izstrādi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2021/11) 

Iepirkuma komisijas 2021. gada 26. marta lēmumu, izdarīt atklāta konkursa “Tiesības noslēgt 

vispārīgo vienošanos par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā 

projekta izstrādi un autoruzraudzību darbu izpildes laikā un citu shēmu un plānu izstrādi” 

(Identifikācijas Nr.RS/2021/11) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus „2021. gada 30. marta plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2021. gada 06. aprīļa plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā. 

 

2. Izteikt nolikuma 15.3. un 15.4. punktu jaunā redakcijā: 

“15.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir 

jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu): elektroietaišu projektēšanas (līdz 

1kV) sfērā un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas sfērā. 

Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās 

jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanas starp apvienības dalībniekiem, apvienības 

dalībnieks ir apņēmies veikt projektēšanas darbus. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) 

apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 

22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 

„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.  
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15.4.Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus: elektroietaišu projektēšanas 

(līdz 1kV) sfērā un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas sfērā.  

Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šim pretendentam 

(pretendenta dalībniekam) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā.” 

 

3. Izteikt nolikuma 16. punktu jaunā redakcijā: 

“16. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

16.1.Pretendenta vai, ja Pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā 

jābūt: 

16.1.1. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kV) un ir 

pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā vismaz 10 (desmit) ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas projektu izstrādē; 

16.1.2. speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

projektēšanā un ir pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā vismaz 10 (desmit) ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektu izstrādē; 

16.1.3. speciālistam, kuram ir atbilstoša profesionālā izglītība un pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā vismaz 5 (piecu) objektu civilās aizsardzības plānojuma shēmu, vismaz 5 (piecu) 

telpu evakuācijas plānu un vismaz 5 (piecu) ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu 

izvietojuma shēmu izstrādē. 

Atbilstību 16.1.1, 16.1.2. un 16.1.3.punktam var pierādīt iesniedzot informāciju par vienu 

speciālistu, ja tā kvalifikācija un pieredze atbilst gan 16.1.1., gan 16.1.2., gan 16.1.3. punkta 

prasībām. 

Ārvalstu speciālistam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas 

dod tiesības veikt nolikuma 16.1.punktā norādītos projektēšanas darbus.” 

4. Izteikt nolikuma 17.5. punktu jaunā redakcijā: 

“17.5. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu atlases dokumenti”: 

17.5.1. Pretendentam jāsniedz informācija saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 16.1.1. 

punktu par pretendenta piesaistīto speciālistu, to kvalifikāciju un pieredzi: 

Speciālists 

un tā 

sertifikāta 

numurs 

Pasūtītājs 
Objekta nosaukums, veikto 

projektēšanas darbu raksturojums 

Projekta izstrādes 

termiņi (no-līdz), 

    

17.5.2. Pretendentam jāsniedz informācija saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 16.1.2. 

punktu par pretendenta piesaistīto speciālistu, to kvalifikāciju un pieredzi: 

Speciālists 

un tā 

sertifikāta 

numurs 

Pasūtītājs 
Objekta nosaukums, veikto 

projektēšanas darbu raksturojums 

Projekta izstrādes 

termiņi (no-līdz), 

    

17.5.3. Pretendentam jāsniedz informācija saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 16.1.3. 

punktu par pretendenta piesaistīto speciālistu, to izglītību un pieredzi: 

Speciālists 

Informācija 

par speciālista 

izglītību 

Pasūtītājs 
Objekta 

nosaukums, 

Shēmu un plānu 

izstrādes termiņi 

(no-līdz) 
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veikto darbu 

apraksts 

     

 

17.5.4. Pretendentam jāpievieno 16.1.punktā norādīto speciālistu apliecinājums par gatavību 

pildīt attiecīgā speciālista pienākumus, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju. 

17.5.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas un 

pretendents iesniedz, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas. 

17.5.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 

līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu 

veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā 

apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par 

uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo 

pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, 

kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir 

izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā 

izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme 

attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

17.5.7. Ja apakšuzņēmējs vai  persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā 

kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā 

ietilpstošos projektēšanas darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta 

pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 

„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu 

persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas 

dod tiesības veikt iepirkuma priekšmetā ietilpstošos projektēšanas darbus un gadījumā, ja 

pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.” 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                  K.Meiberga 

 


