
 

 
Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020. gada 02. decembra  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Iepirkuma procedūras 

“Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Imantā” un 

 “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā”  

būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 

Identifikācijas Nr.RS/2020/58 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu 

pārbūve Imantā” un “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Ropažu ielā 

un Radio ielā” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RS/2020/58) Iepirkuma komisijas 2020. gada 02. decembra lēmumu, izdarīt 

iepirkuma procedūras “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Imantā” un 

“Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā” 

būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2020/58) 

nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Grozīt nolikuma 15.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

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

kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu):  

15.3.1. ceļu projektēšanas un elektroietaišu projektēšanas jomā (sfērā), ja pretendents 

iesniedz pieteikumu uz iepirkuma 1.daļu; 

15.3.2. ceļu projektēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un 

elektroietaišu projektēšanas jomā (sfērā), ja pretendents iesniedz pieteikumu uz 

iepirkuma 2.daļu. 

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.”. 



 

 

 

2. Grozīt nolikuma 15.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“15.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam 

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

15.4.1. ceļu projektēšanas ūdensapgādes un elektroietaišu projektēšanas jomā (sfērā), 

ja pretendents iesniedz pieteikumu uz iepirkuma 1.daļu; 

15.4.2. ceļu projektēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un 

elektroietaišu projektēšanas jomā (sfērā), ja pretendents iesniedz pieteikumu uz 

iepirkuma 2.daļu. 

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.”. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   K.Meiberga                           

 


