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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir ceĜa zīmju izgatavošanas, uzstādīšanas un 
agrāk uzstādīto ceĜa zīmju demontāžas darbi Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā 
atbilstoši šo noteikumu tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām (2. Pielikums), kā arī 
darbu gaitā izstrādātajām un saskaĦotajām satiksmes organizācijas shēmām darbu veikšanai. 
Par konkrētām darbu izpildes vietām pasūtītājs informēs izpildītāju, rakstveidā nosūtot darba 
uzdevumu.  

2. Iepirkuma metode – iepirkums saskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu (turpmāk 
tekstā Iepirkums). 

3. Iepirkuma izsludināšana - PaziĦojums par Iepirkuma izsludināšanu tiek ievietots Iepirkumu 
uzraudzības (IUB) interneta mājas lapā. Prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma 
priekšmetu tiek publicētas RP SIA „Rīgas satiksme” interneta mājas lapā. 

4. Pasūtītāja identifikācijas numurs – RS/2011/07. 

5. Pasūtītājs – RP SIA "Rīgas satiksme", Reă. LR Komercreăistrā ar Nr.40003619950, 
turpmāk tekstā - Pasūtītājs, juridiskā adrese Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese 
Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tālr. 67104800; fakss 67104802. 

6. Pasūtītāja kontaktpersona – RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daĜas Iepirkumu sektora 
juriskonsults A.Zaharenko, Rīgā, Vestienas ielā 35, 304. kab. tālr. 67104784; darba dienās 
no plkst. 8.00-11.30 un no plkst. 12.00.-16.00 

7. Pretendenti: 

Iepirkumā var piedalīties jebkurš komersants, kurš atbilst Pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas 
prasībām un kuram ir neierobežotas tiesības sniegt šajos noteikumos minētos darbus un slēgt 
iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem. 

8. Brīdinājums – Ja tam ir objektīvs pamatojums, Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un 
neslēgt līgumu, paziĦojot par to rakstiski visiem pretendentiem.  

9. Naudas vienības, kādās tiek novērtēti un salīdzināti Iepirkuma piedāvājumi – Finanšu 
piedāvājumā cenas jānorāda Latvijas Republikas naudas vienībās latos (LVL), neiekĜaujot 
tajās PVN. Piedāvājumus, kuros cenas tiks norādītas citās naudas vienībās, pasūtītājam ir 
tiesības neizskatīt. 

PIEDĀVĀJUMU SATURS, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

10. Piedāvājuma sastāvs – Iepirkuma piedāvājumi iesniedzami atbilstoši Iepirkuma 
noteikumos iekĜautajiem paraugiem.  

Pretendentu piedāvājums sastāv no:  

10.1. pieteikuma vēstules, kas sagatavota atbilstoši 1. pielikuma paraugam; 

10.2. pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši Iepirkuma noteikumu 22. 
punktā noteiktajām prasībām; 

10.3. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma noteikumu 2. pielikuma 
prasībām; 

10.4. Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma noteikumu 3. pielikuma 
prasībām 

10.5. Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā veidā uz CD MS EXCEL formātā. 



 3

11. Piedāvājuma apjoms – Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājums par visu Iepirkuma 
priekšmetu kopumā. Ja piedāvājumā nebūs ietverta kāda no pozīcijām, Iepirkuma komisijai 
būs tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu. 

12. Piedāvājuma noformējums: 

12.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 
jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitĜiem. Tiem ir 
jābūt bez kĜūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. Piedāvājums 
jāiesniedz latviešu valodā. 

12.2. Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem jābūt iesietiem, sanumurētām 
lapām, parakstītiem un piedāvājums jāapzīmogo atbilstoši Ministru kabineta 
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas obligāti ir jābūt 
piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājuma dokumenti 
Iepirkuma 10.punktā noteiktajā secībā. Visus Iepirkuma piedāvājuma dokumentus un 
to pielikumus jāparaksta pretendenta amatpersonai ar paraksta tiesībām vai 
pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad 
kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pretendenta izsniegta pilnvara. 

12.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā (pēc iespējas pietuvinātā formā, 
kā ir norādīts pielikumos) vai saĦemti pēc Iepirkuma noteikumos norādītā termiĦa, 
netiek izskatīti. 

12.4. Pretendenti iesniedz piedāvājuma dokumentu vienu oriăinālu, norādot 
„ORIĂINĀLS” un viena kopija, norādot „KOPIJA”. Piedāvājuma dokumenti 
jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 RP SIA “Rīgas satiksme” 
 juridiskā adrese Rīgā, Kleistu ielā 29, LV-1067 
            biroja adrese Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035 

 Piedāvājums Iepirkumam “Par ceĜa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto 
ceĜa zīmju demontāžas darbiem Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā” 

 Identifikācijas numurs RS/2011/07 
 

 Pretendenta nosaukums un adrese.  

13. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiĦš – Iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz 
Pasūtītājam darba laikā līdz 2011.gada 9. jūnija plkst. 15.00, RP SIA "Rīgas satiksme" 
sekretariātā, Rīgā, Vestienas ielā 35, personiski vai atsūtot pa pastu ar ierakstītu 
vēstuli, kuru pasts ir piegādājis Pasūtītājam līdz 2011.gada 9. jūnija plkst. 15.00. 

14.    Piedāvājumu derīguma termiĦš  

14.1. Iepirkuma piedāvājumu derīguma termiĦš sākas no piedāvājuma atvēršanas brīža un ir 
spēkā 90 (deviĦdesmit) kalendārās dienas. Piedāvājumi, kuru derīguma termiĦš būs īsāks, 
tiks noraidīti kā neatbilstoši Iepirkuma noteikumu prasībām. 

14.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma 
derīguma termiĦu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā. 
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INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

15. Līguma priekšmets un apjoms  Līguma priekšmets ir ceĜa zīmju izgatavošanas, 
uzstādīšanas un agrāk uzstādīto ceĜa zīmju demontāžas darbi Rīgas pilsētas maksas 
autostāvvietu teritorijā. Darbi jāveic atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām 
(2. Pielikums), kā arī darbu gaitā izstrādātajām un saskaĦotajām satiksmes organizācijas 
shēmām darbu veikšanai.  

 15.1. Pasūtītājs līguma darbības laikā pasūtīs jebkuru Iepirkuma noteikumu 2. Pielikumā 
norādīto pozīciju jebkādā apjomā, atkarībā no nepieciešamības, nepārsniedzot 
Iepirkumam plānoto kopējo summu. Iepirkuma uzvarētājam netiek garantēti konkrēti 
iepirkuma apjomi. 

 15.2. Pasūtītājam līguma darbības laikā nepieciešamības gadījumā ir tiesības pasūtīt ceĜa 
zīmju veidus, kas nav norādīti noteikumu tehniskajā specifikācijā. 

15.3. Iepirkuma līguma paredzamais izpildes laiks – Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs noslēgs 
līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs Iepirkuma noteikumu prasībām un tas būs 
spēkā līdz brīdim, kad iestāsies pirmais no šādiem nosacījumiem: 
15.3.1. Iztērēta paredzamā līguma summa, kas ir LVL 119 999,00 (bez PVN); 
15.3.2. Izbeidzies līguma darbības termiĦš, kas ir 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža. 

16. Darbu veikšanas kārtība – darbi jāveic atsevišėu daĜu veidā saskaĦā ar pasūtītāja 
pilnvarotās personas veiktajiem pasūtījumiem. 

17. Finanšu piedāvājums 

18.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma noteikumos norādītajai 
Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums). 

18.2.Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ietilpst: Produkcijas vērtība, transportēšanas 
izmaksas, nodokĜi, nodevas un atĜaujas no trešajām personām, muitas u.c. ar piegādes 
līguma izpildi saistītās izmaksas. 

PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI UN IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 

19. Pasūtītājs izskatīs tikai tos pretendentu piedāvājumus: 

19.1. kuri sagatavoti un iesniegti atbilstoši Iepirkuma noteikumu prasībām; 

19.2. kurus būs iesnieguši pretendenti, kuri atbildīs Iepirkuma noteikumos izvirzītajiem 
pretendentu atlases kritērijiem; 

19.3. kuru tehniskie piedāvājumi atbildīs Iepirkuma noteikumos izvirzītajām Pasūtītāja 
prasībām. 

20.   Vispārējie pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

Pasūtītājam ir tiesības izslēgt Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

20.1. Piedāvājuma dokumentu saturs un noformējums neatbilst visām tām prasībām, kas 
noteiktas Iepirkuma noteikumu 12. punktā. 

20.2. Pretendentu atlases dokumentos sniegtā informācija nav precīza, tā ir nepatiesa vai 
informācija vispār nav sniegta. 

20.3. Pretendenta norādītais piedāvājuma derīguma termiĦš neatbilst Iepirkuma noteikumu 
prasībām. 

20.4. Pretendenta piedāvājums saĦemts pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiĦa. 

20.5. Pretendents nepiekrīt aritmētisko kĜūdu labojumiem. 

20.6. Pretendents ir papildus izvirzījis kādus nosacījumus pasūtījuma izpildei, kas neatbilst 
Iepirkuma noteikumu prasībām. 
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20.7. Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, kas tiek noteikts atbilstoši 
normatīvajos aktos minētajai kārtībai.  

21. Pretendentu atlases kritēriji 

Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 
jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst šādiem atlases 
kritērijiem: 

21.1. pretendents – juridiska persona - ir reăistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 
un noteiktajā kārtībā; 

21.2. attiecībā uz pretendentu nav pasludināts tā maksātnespējas process (izĦemot gadījumu, 
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija cits līdzīga veida pasākumu 
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 
bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiĦam tas būs likvidēts; 

21.3. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 
nav nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

21.4. pretendents ir reăistrēts LR Būvkomersantu reăistrā saskaĦā ar Būvniecības likuma 8. 
panta un 10. panta un Ministru kabineta 28.06.2005 noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu 
reăistrācijas noteikumi” prasībām; 

21.5. pretendenta piesaistītās par būvniecību atbildīgās personas ir sertificētas ceĜu būvdarbu 
un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekĜu un to aprīkojuma būvdarbu vadīšanā. 

21.6. pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze ceĜu būvdarbu veikšanā. 

21.7. Pretendentam pēdējos trijos pārskata gados ikgadējais neto apgrozījums ir ne mazāks kā 
LVL 120 000. 

22. Pretendentu atlases dokumenti 

Lai noskaidrotu pretendentu atbilstību un izslēgtu no turpmākās dalības Iepirkumā tos 
pretendentus, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi 
“Pretendentu atlases dokumenti”: 

22.1. Latvijas Republikas Komercreăistrā reăistrētiem pretendentiem – pretendenta 
apliecināta Komersanta reăistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem 
jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu. 

22.2. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz to nav pasludināts tā maksātnespējas process 
(izĦemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija cits līdzīga 
veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 
maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta 
tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiĦam tas 
būs likvidēts. 

22.3. Pretendenta apliecinājums, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai 
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas 
tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

22.4. Būvkomersanta reăistrācijas apliecības kopija. 
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22.5. Iepirkuma līguma izpildes laikā piesaistītā pretendenta speciālista (būvdarbu vadītāja) 
kvalifikāciju, pieredzi un atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (diplomi, 
sertifikāti, CV). 

22.6. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi ceĜu būvdarbu veikšanā, 
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, pēc šādas tabulas: 

Nr. Priekšmets Līguma izpildes 
gads 

Līguma 
apjoms  

Darījuma partneris, 
būvdarbu veikšanas 
adrese 

Darījuma partnera atbildīgā 
personas, amats, telefons 

      

22.7. Pretendenta peĜĦas un zaudējumu aprēėins par pēdējiem 3 (trijiem) pārskata gadiem, kas 
apliecina, ka katrā pārskata gadā pretendenta neto apgrozījums ir ne mazāks kā 120 000 LVL. 

 

IEPIRKUMA NORISES KĀRTĪBA 

Vispārīgie noteikumi 

23. SaĦemto Iepirkuma piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota 
iepirkuma komisija (turpmāk tekstā “komisija”, “Iepirkuma komisija”). 

 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA  

Piedāvājumu vērtēšanas vispārējie noteikumi  

24. Veicot piedāvājumu vērtēšanu, Iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga 
pieaicināt komisijas darbā tehniskos speciālistus, kas pārzina pasūtījumu, vai ekspertus, 
kas sniedz rakstisku novērtējumu.  

25. Pieaicinātais speciālists vai eksperts nedrīkst nonākt interešu konflikta situācijā. 

26. Pirms darba sākšanas speciālists vai eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākĜu, 
kuru dēĜ varētu uzskatīt, ka viĦš ir personīgi ieinteresēts kāda konkrēta Iepirkuma 
pretendenta izvēlē vai darbībā. 

27. Pieaicinātajam speciālistam vai ekspertam nav balsstiesību komisijā. Pieaicinātā speciālista 
vai eksperta rakstiskajam vērtējumam ir rekomendējošs raksturs un to pievieno komisijas 
sēdes protokolam.  

28. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā konkursa komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem 
papildu informāciju par iesniegtajiem dokumentiem. 

Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 

29. Sākotnēji tiek veikta piedāvājumu administratīvā vērtēšana, kuras laikā tiek novērtēts 
piedāvājumu noformējums. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, 
vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši noteikumu 12. punkta prasībām. Ja 
piedāvājums neatbilst prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības to izslēgt no tālākās dalības 
Iepirkuma procedūrā. 

30. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. Pretendentu, kas 
neatbilst pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi tālāk netiek vērtēti. 

31. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 
paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek, pēc iesniegtajiem 
pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību noteikumos 
izvirzītajām prasībām. 
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32. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Ja 
piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tas tālāk netiek vērtēts. 

33. Pēc tehnisko piedāvājumu novērtēšanas tiks vērtētas pretendentu iesniegtās Finanšu 
piedāvājuma cenas un veikta piedāvājuma izvēle saskaĦā ar 35.punktā noteikto 
piedāvājuma izvēles kritēriju. 

34. No pretendenta, kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija 
pieprasa izziĦu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms šīs izziĦas iesniegšanas dienas 
izdevis Latvijas Republikas Valsts ieĦēmumu dienests (VID) vai ārvalsts kompetenta 
institūcija (ja pretendents nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
IzziĦa jāiesniedz 10 (desmit) darbadienu laikā. 

 

PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI 

35. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu 
iesniegtā finanšu piedāvājuma, par uzvarētāju atzīstot pretendentu, kura piedāvājums ir ar 
viszemāko cenu.  

LĒMUMA PIEĥEMŠANA, IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIĥOŠANA  

36. Pamatojoties uz Iepirkuma piedāvājumu izskatīšanas un izvērtēšanas rezultātiem, komisija 
nosaka Iepirkuma uzvarētāju un pieĦem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešėiršanu.  

37. Ja Iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteikumu 
prasībām, komisija pieĦem lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

38. Pasūtītājs par komisijas pieĦemto lēmumu informē pretendentus triju darbadienu laikā no 
lēmuma pieĦemšanas, nosūtot pretendentiem paziĦojumu par Iepirkuma rezultātiem. 

 

PIELIKUMI 

1. Pieteikuma vēstule; 
2. Tehniskā specifikācija; 
3. Finanšu piedāvājums; 
 
 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  
 

__________________ I.Volkinšteins 
Rīgā, 2011.gada 24.maijā



1.pielikums 
Iepirkuma noteikumiem 

Identifikācijas Nr. RS/2011/07 
 

Iepirkums  
 

„Par ceĜa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto ceĜa zīmju 
demontāžas darbiem Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā” 

 
IESNIEDZA 

 

Kandidāta nosaukums 
Komercreăistra Nr. un datums 
Juridiskā adrese 
Faktiskā adrese 
Bankas rekvizīti 

 
KONTAKTPERSONA 
 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./Fax  

e-pasta adrese  

 
PIEDĀVĀJUMS  
 

Esam iepazinušies ar Iepirkuma noteikumiem un tā pielikumiem, mēs atbilstoši noteikumu 
prasībām piedāvājam veikt ceĜa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto ceĜa zīmju 
demontāžas darbus Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā par finanšu piedāvājumā 
norādītajām cenām. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma noteikumu 
dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī 
garantējam sniegto ziĦu un dokumentu patiesīgumu un precizitāti. 

Ar šo pieteikumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā _____ dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām. 

Pielikumā:   Pretendenta atlases dokumenti; 
                    Tehniskais piedāvājums;  
         Finanšu piedāvājums. 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 
 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums  
 
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta notariāli pilnvarotās personas) 
vārds, uzvārds, amats _____________  paraksts ______________  
 
zīmogs 
Datums ___________________________ 
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2.pielikums 
Iepirkuma noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

„Par ceĜa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto ceĜa zīmju demontāžas darbiem 
Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā” 

 
Identifikācijas Nr.RS/2011/07 

 
1. Materiālu un tehnisko līdzekĜu pielietojuma prasības 

CeĜa zīmes jāizgatavo atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1. Izgatavotājam 
jāizmanto atstarojošā materiāla ražotāja atĜauja izgatavot ceĜa zīmes ar viĦu ražoto atstarojošo 
materiālu. CeĜa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. 

CeĜa zīmēm nepieciešams CE atbilstības sertifikāts atbilstoši LVS EN 12899-4:2008. 
CeĜa zīmju vairogi jāizgatavo no cinkota skārda atbilstoši EVN 1993-1-1:1992 

(Eurokodekss Tērauda konstrukcijas) prasībām, ar biezumu ne mazāk kā 1.25 mm. 

 

2. Prasības ceĜa zīmju virsmai 
Atstarojošā materiāla klasei jāatbilst LVS 77-2,3 un LVS EN 12899-1 prasībām. CeĜa 

zīmju virsmas priekšpuses materiālam jāatbilst 1. gaismas atstarošanas klasei (LVS 77: 3-2002 
„CeĜa zīmes”). Zīmēm, kas uzstādītas uz konsolēm vai atrodas vairāk kā 3 metru augstumā, 
jāizmanto atbilstoši 2. gaismas atstarošanas klasei. 

Virsmas materiālam, ieskaitot burtus, simbolus un apmales, jābūt pilnībā pielīmētam, bez 
gaisa burbuĜiem, krokām, plaisām vai citiem defektiem. Burtiem, cipariem, simboliem un 
apmalēm jābūt precīzi nogrieztām, ar asiem stūriem un bez plaisām.  

Individuāli projektējamām zīmēm jāizstrādā zīmes makets, ciparu un lielo burtu augstums 
ne mazāk kā 100 mm. 

CeĜa zīmju kalpošanas garantijas laiks noteikts šāds:  
− ceĜa zīmes ar 2.klases gaismu atstarojošo virsmu –10 gadi; 
− ceĜa zīmes ar 1.klases gaismu atstarojošo virsmu – 7 gadi. 

CeĜa zīmju vairogiem jābūt piestiprinātiem pie balstiem. UzgriežĦi, skrūves, paplāksnes un 
kniedes, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, jābūt no materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu 
materiālu, lai izvairītos no ceĜa zīmju iespējamās sabojāšanas elektrolītisku procesu vai atšėirīgas 
termiskās izplešanās rezultātā. 

 

3. Prasības ceĜa zīmju balstiem un pamatiem 
Visu ceĜa zīmju balstiem un stiprinājumiem jābūt no tērauda atbilstoši ENV 1993-1-1:1992 

prasībām. CeĜa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma 
biezums – 70 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, lai 
nodrošinātu uzstādīto ceĜa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākĜu 
ietekmē.  

Balsti jāgatavo ar apaĜu vai kvadrātveida profilu, atkarībā no ceĜa zīmju vairogu izmēriem. 
Standarta izmēra ceĜa zīmēm tiek lietoti balsti ar ārējo diametru 60,3 mm, ar sieniĦas biezumu 
2,5 mm, bet individuāli projektējamam zīmēm profilmetāla vai fermas veidā. Balstu cauruĜu 
galus  jānoslēdz ar aizbāzni, lai novērstu ūdens iekĜūšanu balstā un aizsargātu to. 

 Uzstādot ceĜa zīmes uz apgaismes stabiem, ir jāizgatavo atbilstošas formas un izmēru 
cinkota tērauda stiprinājumi, kas nodrošina ceĜa zīmes novietojumu škērsprofilā saskaĦā ar 
standartu prasībām.  

CeĜa zīmju balstiem garantijas laiks ir 8 gadi. 
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CeĜa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceĜa zīmju vairoga izmēram, lai 
nodrošinātu zīmes stabilitāti. CeĜa zīmju stati jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona 
daudzums vienam statam ne mazāk kā 0.35 x 0.35 x 0.5 m apjomā), statu apakšējā galā jāievieto 
šėērslis, kas novērš to rotāciju ap asi vai izraušanu. Individuāli projektējamo ceĜa zīmju 
pamatiem izmantot rūpnieciski izgatavotus betona pamatus BP 8-12, kurus nostiprina esošajā 
gruntī un papildus nostiprina ar betonu B15 (0.6 m3 apjomā). Fermas veida balstu pamati būvēti 
saskaĦā ar izstrādāto projektu. 

 

4. Prasības ceĜa zīmju un to balstu uzstādīšanai 

CeĜa zīmes jāuzstāda saskaĦā ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 „CeĜa zīmes”  un LVS EN 
12899-1, vertikālie apzīmējumi – saskaĦā ar LVS 85 “CeĜa apzīmējumi”. 

 CeĜa zīmes jāuzstāda vietās atbilstoši projektam. Ievērojot Pasūtītāja prasības, ceĜa zīmju 
uzstādīšanai var izmantot arī ielu apgaismes stabus. Uzstādot ceĜa zīmes, jāievērtē konkrēti 
redzamības apstākĜi, lai ceĜa zīmes redzamība atbilstu LVS 77-2 punkta 6.1.3.prasībām. 
 Attālums no ceĜa zīmes un spoguĜa apakšmalas (izĦemot LVS 77 noteiktos gadījumus) līdz 
ceĜa seguma virsmai, t.i. uzstādīšanas augstums it 2.0 m. Vertikālos apzīmējumus Nr.905, 
Nr.906, Nr.907 jāuzstāda 0,3 – 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas.  
 CeĜa zīmju vairogiem un spoguĜiem jābūt piestiprinātiem balstiem, ievērojot zīmju un 
spoguĜu ražotājfirmas rekomendācijas. UzgriežĦi, skrūves, paplāksnes un kniedes, ko lieto 
vairogu piestiprināšanai balstiem, jābūt no materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai 
izvairītos no ceĜa zīmju iespējamās sabojāšanas elektrolītisku procesu vai atšėirīgas termiskās 
izplešanās rezultātā. 

CeĜa zīmes (vertikālie apzīmējumi) jāuzstāda pēc iespējas uz viena balsta. 
Liela izmēra ceĜa zīmes jāveido no saliekamiem elementiem (moduĜiem), katra atsevišėa 

elementa masai jābūt tādai, lai tos varētu samontēt bez palīgmehānismiem – ar roku darbaspēku. 
Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma vietās nav pieĜaujamas atstarpes. 

Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām. 
Darbu izpilde objektā ir veicama, nepārtraucot satiksmi, ceĜa darbu vietas jāaprīko 

atbilstoši LR MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 
ceĜiem”,  

Darbu izpildītājam jāizpilda darbi, ievērojot būvniecības noteikumus, darba aizsardzības, 
satiksmes drošības un vides aizsardzības prasības. Būvniecības atkritumus, ja tādi radīsies, 
izvešanā jāievēro Rīgas domes 22.10.2002. saistošo noteikumu Nr.36 „Būvniecības atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi” prasības.  

Pēc balstu uzstādīšanas un demontāžas darbu beigšanas jāatjauno ceĜa (ietves, zaĜās zonas) 
segums. 

CeĜa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieĜaujama tā viegla 
pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokĜa, respektīvi, jābūt nodrošinātai 
balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākĜu ietekmē. Lai nepieĜautu ūdens 
iekĜūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai. 
 
CeĜa zīmju veidi: 
 

Nr. p.k. Nosaukums 

1 1.klase 1.izmēra tipa c.z. ar statu 

2 1.klase 1.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta 

3 1.klase 1.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu 

4 1.klase 2.izmēra tipa c.z. ar statu 

5 1.klase 2.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta 
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6 1.klase 2.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu 

7 1.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar statu 

8 1.klase 1.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta 

9 1.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu 

10 1.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar statu 

11 1.klase 2.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta 

12 1.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu 

13 1.klase 900x900 mm c.z. ar statu 

14 1.klase 900x900 mm c.z. uz esošā balsta 

15 1.klase 900x900 mm c.z. ar kronšteinu 

16 1.klase D=350 mm  c.z. ar statu 

17 1.klase D=350 mm  c.z. uz esošā balsta 

18 1.klase D=350 mm  c.z. ar kronšteinu 

19 2.klase 1.izmēra tipa c.z. ar statu 

20 2.klase 1.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta 

21 2.klase 1.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu 

22 2.klase 1.izmēra tipa c.z. ar stata pagarinājumu, t.sk.uz luksofora 

23 2.klase 2.izmēra tipa c.z. ar statu 

24 2.klase 2.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta 

25 2.klase 2.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu 

26 2.klase 2.izmēra tipa c.z. ar stata pagarinājumu, t.sk.uz luksofora 

27 2.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar statu 

28 2.klase 1.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta 

29 2.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu 

30 
2.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar stata pagarinājumu, t.sk.uz 
luksofora 

31 2.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar statu 

32 2.klase 2.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta 

33 2.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu 

34 
2.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar stata pagarinājumu, t.sk.uz 
luksofora 

35 2.klase 900x900 mm c.z. ar statu 

36 2.klase 900x900 mm c.z. uz esošā balsta 

37 2.klase 900x900 mm c.z. ar kronšteinu 

38 2.klase 900x900 mm c.z. ar stata pagarinājumu, t.sk.uz luksofora 

39 ceĜa zīme uzstādīta uz laiku ( līdz 3.mēn. ) ar statu 

40 ceĜa zīme uzstādīta uz laiku ( līdz 3.mēn. ) uz esošā stata 

41 papildzīme uzstādīta uz laiku ( līdz 3.mēn. ) uz esošā stata 
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Darbu veidi: 

1 ceĜa zīmes aizklāšana 

2 ceĜa zīmes demontāža 

3 ceĜa zīmes un balsta demontāža 

4 stata nomaiĦa 

5 ceĜa zīmes pārcelšana 

6 stata uzstādīšana 

7 
satiksmes organizācijas shēmas sastādīšana un saskaĦošana 
(standarta formāts A4) 

8 
satiksmes organizācijas shēmas sastādīšana un saskaĦošana (liels 
formāts A3 un vairāk ) 

 

 

 

 
 
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, 
uzvārds, amats ______________________________  paraksts ______________  
 
Zīmogs Datums _______________________
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3.pielikums 
Iepirkuma noteikumiem 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
Identifikācijas Nr.RS/2011/07 

 
 „Par ceĜa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto ceĜa zīmju demontāžas 

darbiem Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā” 
 

Nr. p.k. CeĜa zīmes veids 
Vienas vienības cena 

LVL (bez PVN) 
1 1.klase 1.izmēra tipa c.z. ar statu  

2 1.klase 1.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta  

3 1.klase 1.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu  

4 1.klase 2.izmēra tipa c.z. ar statu  

5 1.klase 2.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta  

6 1.klase 2.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu  

7 1.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar statu  

8 1.klase 1.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta  

9 1.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu  

10 1.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar statu  

11 1.klase 2.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta  

12 1.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu  

13 1.klase 900x900 mm c.z. ar statu  

14 1.klase 900x900 mm c.z. uz esošā balsta  

15 1.klase 900x900 mm c.z. ar kronšteinu  

16 1.klase D=350 mm  c.z. ar statu  

17 1.klase D=350 mm  c.z. uz esošā balsta  

18 1.klase D=350 mm  c.z. ar kronšteinu  

19 2.klase 1.izmēra tipa c.z. ar statu  

20 2.klase 1.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta  

21 2.klase 1.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu  

22 
2.klase 1.izmēra tipa c.z. ar stata pagarinājumu, t.sk.uz 
luksofora 

 

23 2.klase 2.izmēra tipa c.z. ar statu  

24 2.klase 2.izmēra tipa c.z. uz esošā balsta  

25 2.klase 2.izmēra tipa c.z. ar kronšteinu  

26 
2.klase 2.izmēra tipa c.z. ar stata pagarinājumu, t.sk.uz 
luksofora 

 

27 2.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar statu  

28 2.klase 1.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta  

29 2.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu  

30 
2.klase 1.izmēra tipa papildzīme ar stata pagarinājumu, 
t.sk.uz luksofora 
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31 2.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar statu  

32 2.klase 2.izmēra tipa papildzīme uz esošā balsta  

33 2.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar kronšteinu  

34 
2.klase 2.izmēra tipa papildzīme ar stata pagarinājumu, 
t.sk.uz luksofora 

 

35 2.klase 900x900 mm c.z. ar statu  

36 2.klase 900x900 mm c.z. uz esošā balsta  

37 2.klase 900x900 mm c.z. ar kronšteinu  

38 
2.klase 900x900 mm c.z. ar stata pagarinājumu, t.sk.uz 
luksofora 

 

39 
 

ceĜa zīme uzstādīta uz laiku ( līdz 3.mēn. ) ar statu  

40 ceĜa zīme uzstādīta uz laiku ( līdz 3.mēn. ) uz esošā stata  

41 
papildzīme uzstādīta uz laiku ( līdz 3.mēn. ) uz esošā 
stata 

 

Kopējā piedāvājuma summa LVL (Bez PVN):  
 

 

 

Nr. p.k. Darbu nosaukums 
Darba izmaksas cena 

vienai vienībai 
 LVL (bez PVN) 

1 ceĜa zīmes aizklāšana  

2 ceĜa zīmes demontāža  

3 ceĜa zīmes un balsta demontāža  

4 stata nomaiĦa  

5 ceĜa zīmes pārcelšana  

6 stata uzstādīšana  

7 satiksmes organizācijas shēmas sastādīšana un 
saskaĦošana (standarta formāts A4) 

 

8 satiksmes organizācijas shēmas sastādīšana un 
saskaĦošana (liels formāts A3 un vairāk ) 

 

Kopējā piedāvājuma summa LVL (Bez PVN):  
 

 

 

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, 
uzvārds, amats ______________________________  paraksts ______________  
 
Zīmogs Datums ________________



 

 

 

 

 

 

 


