
 
 

 Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2021. gada 28. maija 

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Atklāta konkursa 

““Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem.  

7.tramvaja maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 

identifikācijas Nr. RS/2021/17 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja 

parametriem. 7.tramvaja maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.RS/2021/17 Iepirkuma komisijas 2021. gada 28. maija lēmumu, izdarīt atklāta 

konkursa “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja 

maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (Identifikācijas Nr.RS/2021/17) nolikumā 

(turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt nolikuma tekstā ciparus un vārdus “2021. gada 4. jūnijs plkst. 12.00” attiecīgajā 

locījumā ar cipariem un vārdiem “2021. gada 21. jūnijs plkst. 15.00” attiecīgajā locījumā.   

2. Izteikt nolikuma 17.1. punktu šādā redakcijā:  

“17.1.Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem 

apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā, vai, ja pretendents ir fiziskā 

persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai, ja pretendents ir ārvalstu 

persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.”. 

3. Izteikt nolikuma 18.1. punktu šādā redakcijā: 

“18.1.Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot 

vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada 

(2020. gada vai 2019. gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

vēl nav apstiprināts 2020. gada pārskats) pārskata rezultātiem, raksturo: 

18.1. 1.likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai 

vienāds ar 1,00; 

18.1.2.pozitīvs pašu kapitāls. 

Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk un, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, finanšu un 

saimnieciskās darbības rādītāju atbilstību nolikuma 18.1.1.punktam un 18.1.2.punktam 

norādītajam nosaka, pamatojoties uz pretendenta finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu.   
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Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām 

spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir 

jāatbilst nolikuma 18.1.punkta prasībām.” 

4. Izteikt nolikuma 19.1.punkta zemsvītras atsauci Nr.1 šādā redakcijā: 

“1 Šeit un turpmāk - apdzīvota vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, 

izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī.”. 

5. Papildināt nolikuma 19.1.punktu ar šādu teikumu: 

“Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 19.1.punktam, ja pretendents 

nolikuma 19.1.punktā norādīto pieredzi būs ieguvis divu vai vairāku būvprojektu izstrādes 

ietvaros.”. 

6. Papildināt nolikuma 19.2.1.punktu ar šādu teikumu: 

“Būvprojekta vadītāja pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 19.2.1.punktam, ja 

būvprojekta vadītājs nolikuma 19.2.1.punktā norādīto pieredzi būs ieguvis divu vai vairāku 

būvprojektu izstrādes ietvaros.”. 

7. Papildināt nolikuma 19.2.2.punktu ar šādu teikumu: 

“Speciālista pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 19.2.2.punktam, ja speciālists 

nolikuma 19.2.2.punktā norādīto pieredzi būs ieguvis viena vai vairāku būvprojektu izstrādes 

ietvaros;”. 

8. Aizstāt nolikuma 19.4.punktā vārdus “veicamo projektēšanas darbu” ar “sniedzamo 

pakalpojumu”. 

9. Izslēgt no nolikuma 20.1.punkta vārdu “Komercreģistrā”. 

10. Izteikt nolikuma 20.5.punktu šādā redakcijā: 

“20.5. apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā 

apstiprinātajā gada pārskatā un pretendenta pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļas – 

bilanču, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu 

attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada 

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. Vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem 

neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz aktuālais finanšu un saimnieciskās darbības 

pārskats, no kura pasūtītājam ir iespējams pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikuma 

18.1.1. un 18.1.2. punkta prasībām .” 

11. Papildināt nolikuma 20.9.punkta pirmo rindkopu ar šādu teikumu:  

“Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.”. 

12. Aizstāt nolikuma 20.11. punktā vārdus “veicamo darbu” ar  vārdiem “sniedzamo 

pakalpojumu” un vārdus “veicamo projektēšanas darbu” ar vārdiem “sniedzamo 

pakalpojumu”. 

13. Izteikt nolikuma 20.17.punktu šādā redakcijā: 

“20.17. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām (nolikuma IV.sadaļa) Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas 

dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma 

apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru 

personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu 

“Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases 

kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības, tajā aizpildot II daļu “Informācija par 

ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par 
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katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko 

iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: espd.eis.gov.lv. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras 

stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina 

atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām.”. 

14. Papildināt nolikuma 20.18.punktu ar šādu teikumu:  

“Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi netiek pārbaudīti 16.4.punktā norādītajām personām, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un 

apakšuzņēmējiem.”. 

15. Aizstāt nolikuma 20.19.punktā vārdus “veicamo projektēšanas darbu” ar vārdiem 

“sniedzamo pakalpojumu”. 

16. Papildināt nolikuma 30.punktā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas 

kritēriju K2 ar šādu teikumu: 

“Speciālista pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 30.punkta K2 kritērijam, ja speciālists 

nolikuma 30.punkta K2 kritērijā norādīto pieredzi būs ieguvis viena vai vairāku būvprojektu 

izstrādes ietvaros.”. 

17. Aizstāt nolikuma 1.pielikumā “Garantijas paraugs” burtus un ciparus “RS/2021/__” ar 

burtiem un cipariem “RS/2021/17”. 

18. Izteikt šādā redakcijā nolikuma 2.pielikuma “Pieteikuma iesniegšanai ieteicamā forma” 

zemsvītras atsauces:  

“2 Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.  
3   Izziņa tiks izmantota iespējamā darījuma partnera izvērtēšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un Valsts 

ieņēmumu dienesta vadlīnijām.” 

19. Izteikt nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” V sadaļas  “NOSACĪJUMI UN 

TEHNISKĀS PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMU IZSTRĀDEI”  1.3.punktu šādā redakcijā: 

“1.3. Izstrādājot risinājumus ārējās elektroapgādes tīklu un ar to saistīto infrastruktūras objektu 

izbūvei, ņemt vērā uzņēmuma “TENT-T” 30.11.2020. izstrādātajā tehniskajā dokumentācijā 

“Реконструкция и развитие инфраструктуры системы электроснабжения Рижской 

трамвайной линии № 7” (“Rīgas 7.tramvaja līnijas elektroapgādes sistēmas infrastruktūras 

pārbūve un attīstība”) - Projektēšanas uzdevuma Pielikumā Nr.4, veiktos aprēķinus un piedāvātos 

tehniskos risinājumus, kas paredz tramvaja kontakttīkla barošanas spēku kabeļu līnijas 

izveidošanu gar sliežu ceļu visā maršruta posma garumā, ar barošanas atzariem līdz vilces 

apakšstacijām. Ņemot vērā to, ka uzņēmuma “TENT-T” tehniskā dokumentācija izstrādāta uz 

situācijas plāna, kurā nav ietverts citu inženiertīklu izvietojums, būvprojekta izstrādē pēc iespējas 

jāievēro minētās rekomendācijas, vienlaikus ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

attālumam starp inženiertīkliem, kā arī citu inženiertīklu valdītāju izsniegtos tehniskos un 

speciālos noteikumus. Ja tehniskajā dokumentācijā norādīta atsauce uz konkrētu ražotāju 

izstrādājumiem, būvprojekta risinājumos var pielietot ekvivalentus izstrādājumus.”. 

20. Papildināt nolikuma 4.pielikumu “Projektēšanas uzdevums” ar Pielikums Nr.4, atbilstoši 

šiem grozījumiem esošam pielikumam (atsevišķā failā).  

21. Papildināt nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” V sadaļu “NOSACĪJUMI UN 

TEHNISKĀS PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMU IZSTRĀDEI” ar šādu teikumu: 

“Ja projektēšanas uzdevumā un tā pielikumos ir norādīti konkrēti standarti, pretendents 

piedāvājumā var piedāvāt ekvivalentus standartus.”. 

http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv
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22. Izslēgt no nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums”2.pielikuma “SLIEŽU CEĻU 

PĀRMIJU, KRUSTEŅU UN KRUSTOJUMU TEHNISKIE PARAMETRI.” 1. un 2. punktā vārdus “kā arī 

ņemot vērā VDV (Vācijas transporta uzņēmumu asociācijas) vadlīnijas pārmiju izbūvē”. 

23. Aizstāt nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 2.pielikuma “SLIEŽU CEĻU 

PĀRMIJU, KRUSTEŅU UN KRUSTOJUMU TEHNISKIE PARAMETRI.” 3. un 4. punktā burtus un 

ciparus “EN 15609-1” ar burtiem un cipariem “EN ISO 15609-1”. 

24. Aizstāt nolikuma 7.pielikuma “Līgums (projekts)” preambulā burtus un ciparus 

“RS/2021/__” ar burtiem un cipariem “RS/2021/17”. 

25. Izteikt nolikuma 4.2.1.punktu šādā redakcijā: 

“4.2.1.UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma 

izpildē.”. 

26. Aizstāt nolikuma 8.pielikuma “Līgums par autoruzraudzību (projekts)”  preambulā burtus 

un ciparus “RS/2021/__” ar burtiem un cipariem “RS/2021/17”. 

27. Papildināt nolikuma 8.pielikumu “Līgums par autoruzraudzību (projekts)” ar 7.6., 7.7., 

7.8. un 7.9.punktiem šādā redakcijā: 

“7.6. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.  

7.7.UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, pēc Līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS 

nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

7.7.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas 

tika vērtēts; 

7.7.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas 

attiecas uz apakšuzņēmējiem; 

7.7.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu iepirkuma 

procedūrā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma 16.1. un 16.2.punktā minētajiem 

izslēgšanas nosacījumiem;  

7.7.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma 

kopējās summas, atbilst Konkursa nolikuma 16.1. un 16.2. minētie izslēgšanas nosacījumi, 

izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 

1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.  

7.7.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.8.UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 

10 % no Līguma kopējās summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to paziņojis 

PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai 

Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

7.8.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikuma 16.1. un 16.2. minētie 

izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.  
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7.8.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu 

ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.9.PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja 

nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 7.7. un 7.8.punktā 

minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 7.7. un 7.8.punktu.”. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                K.Meiberga 


