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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Iepirkuma procedūras mērķis, veids, Iepirkuma priekšmets. 

1.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt būvuzņēmēju, kas uz Pasūtītājam saimnieciski 

visizdevīgākajiem noteikumiem veic Rīgas tramvaja infrastruktūras pārbūvi atbilstoši 

iepirkuma procedūras dokumentu un to pielikumu prasībām. 

1.2. Iepirkuma priekšmets - esošas tramvaju infrastruktūras pārbūve projekta “Rīgas tramvaju 

infrastruktūras attīstība” ietvaros, kas sadalīta 3 (trīs) atsevišķos līgumos: 

1.2.1. 1.līgums - tramvaja infrastruktūras pārbūve posmā no Ganību dambja līdz Ausekļa ielas 

lokam (neieskaitot) pa Pētersalas un Eksporta ielām (projekta 3.kārta); 

1.2.2. 2.līgums - tramvaja infrastruktūras pārbūve no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz 

Aspazijas bulvāra Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meirovica un 

Aspazijas bulvāriem (projekta 4.kārta); 

1.2.3. 3. līgums - tramvaja infrastruktūras pārbūve Centrāltirgus lokā (projekta 5.kārta). 

1.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts ietverts nolikuma 4.pielikumā. 

1.4. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods – 45234126-5; 45233120-6; 45231000-5. 

1.5. Iepirkums tiek rīkots Pasūtītāja īstenotā projekta „RĪGAS TRAMVAJA 

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ietvaros, kas tiek īstenots normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 

transporta infrastruktūru (sliežu transports)" ietvaros. 

1.6. Iepirkuma metode – slēgts konkurss, publicējot dalības uzaicinājumu, saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām. Iepirkums notiek divos posmos: 

1.6.1. pirmais posms - Kandidātu atlase dalībai Slēgtā konkursā. Kandidātu atlases laikā 

Pasūtītājs no Kandidātiem, kas pieteikušies kandidātu atlasei, atlasa Kandidātu atlases 

nolikuma prasībām atbilstošus Kandidātus  

1.6.2. otrais posms – Pasūtītājs uzaicina pirmajā posmā atlasītos kandidātus iesniegt 

piedāvājumus. Tiek veikta uzaicināto Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda 

piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu prasībām un atbilstoši 

piedāvājuma izvēles kritērijam izraugās pretendentu, kam tiek piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības. 

1.7. Ņemot vērā Pasūtītāja dalību projektā „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 

infrastruktūru (sliežu transports) – Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība (Elektrotransporta 

kustības nodrošināšana Skanstes ielā)”, kā arī ņemot vērā, ka projekta sabiedrisko uzraudzību, 

pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic projekta uzraugs - biedrība „Sabiedrība par atklātību – 

Delna” (turpmāk – projekta uzraugs), pretendentam, kurš tiks izvēlēts kā uzvarētājs iepirkuma 

otrajā posmā, kā arī tā apakšuzņēmējiem būs pienākums parakstīt Integritātes paktu 

(3.pielikums), kā arī nodot projekta uzraugam tā pieprasīto informāciju, kas saistīta ar projekta 

veikšanu. 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2018/32 KF 

 

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti: 
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 

Reģistrācijas numurs 40003619950 

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, 

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,  

Tālr. 67104800; fakss 67104802. 

 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6711/clasif/main/
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4. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Juridiskās daļas Iepirkumu un 

līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tel. +371 67104863, e-pasts – 

ruta.smite@rigassatiksme.lv.   
 

5. Kandidāti 

5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš Būvdarbu veicējs, kas atbilst Pasūtītāja 

izvirzītajām atlases prasībām. 

5.2. Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu pieteikumu un piedāvājumu.  
5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai iepirkuma otrajā posmā tiks piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz 

sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  
5.4. Pieteikumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. Viens komersants, neatkarīgi no tā, vai tas 

piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai 

vienu pieteikumu. 

 

II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIETEIKUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 

6. Informācijas apmaiņa 

6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem kandidātiem iepirkuma ietvaros notiek 

rakstveidā pa pastu vai elektronisko pastu latviešu valodā.  

6.2. Papildu informāciju par slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumu var pieprasīt, 

iesniedzot šādu pieprasījumu rakstveidā Pasūtītājam tā biroja adresē, kā arī nosūtot pa 

pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai, vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi 

sekretariats@rigassatiksme.lv. 

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk 

kā sešas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.  

6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta 

Pasūtītāja mājaslapā internetā un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-

konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Ieinteresētajam piegādātājam ir 

pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda 

ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja. 

6.5. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā un elektronisko iepirkumu sistēmā 

apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, norādot arī uzdoto 

jautājumu. 
 

7.  Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties 

7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un 

izsoles” (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/) un elektronisko iepirkumu 

sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier; 

7.2. Klātienē uz vietas: Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam informējot par ierašanos pa tel. +371 

67104863 vai e-pastu: ruta.smite@rigassatiksme.lv. 

 

8. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

8.1. Slēgta konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 10.janvāra plkst.14:00 elektroniski 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas kandidāta izvēles 

iespējas: 

8.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas; 

mailto:ruta.smite@rigassatiksme.lv
mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.rigassatiksme.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
mailto:ruta.smite@rigassatiksme.lv
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8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā 

Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs 

par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 

8.2. Sagatavojot pieteikumu, kandidāts ievēro, ka: 

8.2.1. Iesniedzot pieteikumu, kandidāts to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Ja 

dokumentāciju paraksta kandidāta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta 

tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu 

pilnvarojuma kopiju. 

8.2.2. Pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā 

ietvertajai informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas 

kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja pieteikums saturēs kādu no šajā punktā 

minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja pieteikums ir šifrēts, kandidātam 

ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikuma atvēršanas termiņa, 

jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

 

9. Pieteikuma noformēšana 

9.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.  

9.2. Pieteikums iesniedzams latviešu valodā. Slēgta konkursa laikā sarakste starp Pasūtītāju un 

kandidātiem noris latviešu valodā. Kandidāts pieteikumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai 

aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam 

kandidāta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.  

9.3. Pieteikuma sākumā aiz titullapas obligāti jāietver satura rādītājs, aiz kura seko visi pārējie 

pieteikuma dokumenti satura rādītājā norādītajā secībā. 

9.4. Visus slēgta konkursa pieteikuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta kandidāta 

amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai kandidāta pilnvarotai personai. Ja pieteikumu 

paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī pilnvara.  

9.5. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pieteikumu paraksta visas 

personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā norāda personu, 

kura pārstāv personu grupu slēgtā konkursā, kā arī katra personu apvienības dalībnieku 

plānoto darbu apjomu Būvdarbu veikšanā un pakalpojumu sniegšanā. 

9.6. Kandidāts ir tiesīgs iesniegt pieteikumu attiecībā uz vienu, diviem vai trīs līgumiem. 

9.7. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558„Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām. 

 

III  KANDIDĀTU ATLASES PRASĪBAS 

10. Kandidāta izslēgšanas noteikumi 

10.1. Uz Kandidātu (ja Kandidāts ir personālsabiedrība – katru personālsabiedrības biedru) un uz 

Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie 

kandidātu izslēgšanas noteikumi. 

10.2. Kandidātu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto Kandidātu tiks pārbaudīta 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.  

11. Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
11.1. Kandidātam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos 

finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata 
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rezultātiem (ja audita (revidenta ziņojuma) sagatavošana nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām), raksturo: 

a) likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1; 

b) pozitīvs pašu kapitāls. 

Ja Kandidātam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām gada pārskats vēl nav bijis jāsagatavo (piemēram, 

darbības laiks ir mazāks kā 1 (viens) gads), kandidāts finanšu un saimnieciskās darbības rādītāju 

atbilstību pamato ar operatīvo bilanci, kuru ir pārbaudījis zvērināts revidents. 

11.2. Kandidāta vidējais gada finanšu apgrozījums (bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā 

- PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par 

kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir: 

11.2.1. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu  vismaz 15 000 000 EUR  

(piecpadsmit miljoni euro). Kandidāti, kas dibināti vēlāk, apliecina vidējo gada finanšu 

apgrozījumu vismaz 15 000 000 EUR apmērā par nostrādāto periodu. 

11.2.2. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 2.līgumu  - 5 000 0000 EUR (pieci miljoni 

euro). Kandidāti, kas dibināti vēlāk, apliecina vidējo gada finanšu apgrozījumu vismaz 5 000 000 

EUR apmērā par nostrādāto periodu. 

11.2.3. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 3.līgumu - 1 700 000 EUR (viens miljons 

septiņi simti tūkstoši euro). Kandidāti, kas dibināti vēlāk, apliecina vidējo gada finanšu 

apgrozījumu vismaz 1 700 000 EUR apmērā par nostrādāto periodu. 

11.3. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz vairākām iepirkuma daļām (diviem vai trīs 

līgumiem), kandidāta vidējam gada finanšu apgrozījums (bez PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu 

laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir jābūt summāri tik lielam, attiecībā uz cik līgumiem iesniegts 

pieteikums (atbilstoši 11.2.1. – 11.2.3.punktos noteiktajiem apgrozījuma apmēriem). Piemēram, ja 

kandidāts pieteikumu iesniedz attiecībā uz 1. un 2.līgumu, tā vidējam gada finanšu apgrozījumam 

(bez PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā jābūt vismaz 20 000 000 EUR. Kandidāti, kas 

dibināti vēlāk un kas iesniedz pieteikumu attiecībā uz vairākām iepirkuma daļām (diviem vai trīs 

līgumiem), apliecina vidējo gada finanšu apgrozījumu iepriekš minētajā apmērā (finanšu apgrozījums 

summāri ir tik liels, attiecībā uz cik līgumiem iesniegts pieteikums (atbilstoši 11.2.1. – 11.2.3.punktos 

noteiktajiem apgrozījuma apmēriem)) par nostrādāto periodu. 

 

12. Prasības profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un profesionālajām spējām. 

12.1. Kandidāts ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

12.2. Kandidātam ir tiesības veikt būvdarbus, ko apliecina reģistrācija Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. Ja kandidāts ir ārvalstu persona, - kandidāts ir reģistrēts attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Kandidātam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, 

sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Ja 

kandidāts ir ārvalstu persona, un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

bet Iepirkuma otrajā posmā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim kandidātam līdz iepirkuma 

līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Iepirkuma līguma 

noslēgšanas termiņš tiks noteikts, vadoties no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem 

uzņēmēja reģistrācijai Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tajā skaitā ārvalstu 

speciālistam nepieciešamo dokumentu (saskaņā ar nolikuma 12.4.7.1. un 12.4.7.2.punktu) 

saņemšanai.  

12.3. Kandidātam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz pieteikuma iesniegšanas 

brīdim), ir sekojoša pieredze būvdarbu izpildē objektos, kuri ir pabeigti un nodoti 

ekspluatācijā: 

12.3.1. Kandidāts ir izpildījis tramvaju sliežu pārbūves vai izbūves būvdarbus objektā (-os) 

vismaz šādā apmērā: 
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12.3.1.1. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu – 1400 m garumā; 

12.3.1.2. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 2.līgumu – 400 m garumā; 

12.3.1.3. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 3.līgumu – 150 m garumā. 

12.3.1.4. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz vairākiem līgumiem, kandidātam 

ir jābūt izpildījušam tramvaju sliežu pārbūves vai izbūves būvdarbus lielākajā apjomā, 

kāds attiecībā uz līgumiem, par kuriem tiek iesniegts pieteikums, paredzēts nolikuma 

12.3.1.1. – 12.3.1.3.punktos. Piemēram, ja kandidāts pieteikumu iesniedz attiecībā uz 1. 

un 2.līgumu, tam jābūt pieredzei tramvaju sliežu pārbūves vai izbūves būvdarbu izpildē 

vismaz 1400 m garumā. 

12.3.2. Kandidāts ir izpildījis tramvaja sliežu pārbūves vai izbūves darbus vismaz vienā objektā, 

kurā ir veikta sliežu posma pārbūve vai izbūve uz dzelzsbetona plātnēm. 

Šajā punktā paredzētie būvdarbi var būt veikti tajā pašā objektā (-os), kurā veikti 

12.3.1.punktā paredzētie būvdarbi. 

12.3.3. Kandidāts ir izpildījis tramvaja vai trolejbusa kontakttīkla un kontakttīkla balstu uz 

mikropāļu pamata pārbūves vai izbūves būvdarbus objektā (-os) vismaz šādā apmērā: 

12.3.3.1. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu – kontakttīkls vismaz 

1450 m garumā un vismaz 50 balsti uz mikropāļu pamata; 

12.3.3.2. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 2.līgumu - kontakttīkls vismaz 

1850 m garumā un vismaz 31 balsti uz mikropāļu pamata; 

12.3.3.3. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 3.līgumu - kontakttīkls vismaz 

1200 m garumā un vismaz 6 balsti uz mikropāļu pamata. 

12.3.3.4. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz vairākiem līgumiem, kandidātam 

ir jābūt izpildījušam kontakttīkla un kontakttīkla balstu uz mikropāļu pamata pārbūves 

vai izbūves būvdarbus lielākajā apjomā, kāds attiecībā uz līgumiem, par kuriem tiek 

iesniegts pieteikums, paredzēts nolikuma 12.3.3.1. – 12.3.3.3.punktos. Piemēram, ja 

kandidāts pieteikumu iesniedz attiecībā uz 1. un 2.līgumu, tam jābūt pieredzei tramvaja 

kontakttīkla un kontakttīkla balstu uz mikropāļu pamata pārbūves vai izbūves būvdarbu 

izpildē objektā (-os), kurā pārbūvēts vai izbūvēts kontakttīkls vismaz 1850 m garumā un 

vismaz 50 kontakttīkla balsti uz mikropāļu pamata. 

12.3.4. Kandidāts ir izpildījis zemās grīda tramvaja prasībām piemērotu (paaugstinātu) 

sabiedriskā transporta pieturvietas platformas (-u) pārbūves vai izbūves darbus.  

12.3.5. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu, tam jābūt izpildījušam pilsētas 

(šeit un turpmāk - saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu vai 

attiecībā uz darbiem, kas veikti ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu 

par administratīvās teritorijas iedalījumu prasībām)  ielas ar asfaltbetona segumu 

pārbūves vai izbūves darbus vismaz divos objektos, kuros katrā ir pārbūvētas vai 

izbūvētas apakšzemes inženierkomunikācijas un pārbūvētās vai izbūvētās ielas 

brauktuves platība ir ne mazāka kā 12 000 m
2
. 

12.3.6. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu, tam jābūt izpildījušam 

līdzstrāvas apakšstacijas ar jaudu ne mazāku kā 1,8 MkVA izbūves darbus un kabeļu ar 

izmēru ne mazāku kā 1000 mm
2
 ieguldīšanas darbus. 

12.4. Kandidāta rīcībā jābūt sekojošiem speciālistiem: 

12.4.1. Būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un 

pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz pieteikuma iesniegšanas 

brīdim) tramvaju sliežu pārbūves vai izbūves būvdarbu vadīšanā objektā/-os, kuri ir 

pabeigti un nodoti ekspluatācijā un kuros ir pārbūvētas vai izbūvētas tramvaja sliedes, 

vismaz šādā apmērā: 

12.4.1.1. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu – 1400 m garumā; 

12.4.1.2. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 2.līgumu – 400 m garumā; 

12.4.1.3. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 3.līgumu – 150 m garumā. 

12.4.1.4. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz vairākiem līgumiem, tas var katra 

līguma izpildei piesaistīt atsevišķu būvdarbu vadītāju, kura pieredze un profesionālā 
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kvalifikācija atbilst 12.4.1.punktam (tajā skaitā, attiecīgajam līgumam atbilstošajam 

apakšpunktam (12.4.1.1.- 12.4.1.3.)), kā arī var piedāvāt vienu būvdarbu vadītāju, kurš 

ir vadījis tramvaju sliežu pārbūves vai izbūves būvdarbus lielākajā apjomā, kāds 

attiecībā uz līgumiem, par kuriem tiek iesniegts pieteikums, paredzēts nolikuma 

12.4.1.1. – 12.4.1.3.punktos. Piemēram, ja kandidāts pieteikumu iesniedz attiecībā uz 1. 

un 2.līgumu, būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei tramvaju sliežu pārbūves vai izbūves 

būvdarbu vadīšanā vismaz 1400 m garumā. 

12.4.2. Būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un 

pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz pieteikuma iesniegšanas 

brīdim) tramvaja sliežu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā vismaz vienā objektā, kurā 

ir veikta sliežu posma pārbūve vai izbūve uz dzelzsbetona plātnēm un kurš ir pabeigts 

un nodots ekspluatācijā. 

12.4.3. Būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un 

pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz pieteikuma iesniegšanas 

brīdim) zemās grīda tramvaja prasībām piemērotu (paaugstinātu) sabiedriskā transporta 

pieturvietas platformas (-u) pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā vismaz vienā objektā, 

kurš ir pabeigts un nodots ekspluatācijā.  

12.4.4. Būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts šajā punktā norādīto elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšanā un pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz 

pieteikuma iesniegšanas brīdim)  tramvaja vai trolejbusa kontakttīkla un kontakttīkla 

balstu uz mikropāļu pamata pārbūves vai izbūves būvdarbu vadīšanā objektā (-os), kurā 

ir pārbūvēti vai izbūvēti kontakttīkli un kontakttīklu balsti vismaz šādā apmērā: 

12.4.4.1. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu – kontakttīkls vismaz 

1450 m garumā un vismaz 50 balsti uz mikropāļu pamata; 

12.4.4.2. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 2.līgumu - kontakttīkls vismaz 

1850 m garumā un vismaz 31 balsti uz mikropāļu pamata; 

12.4.4.3. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 3.līgumu - kontakttīkls vismaz 

1200 m garumā un vismaz 6 balsti uz mikropāļu pamata. 

12.4.4.4. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz vairākiem līgumiem, tas var 

katra līguma izpildei piesaistīt atsevišķu būvdarbu vadītāju, kura pieredze un 

profesionālā kvalifikācija atbilst 12.4.4.punktam (tajā skaitā, attiecīgajam līgumam 

atbilstošajam apakšpunktam (12.4.4.1.- 12.4.4.3.)), kā arī var piedāvāt vienu būvdarbu 

vadītāju, kurš ir vadījis kontakttīklu un kontakttīklu balstu uz mikropāļu pamata 

pārbūves vai izbūves būvdarbus objektos, kuros kontakttīkls un kontakttīkla balsti 

izbūvēti vai pārbūvēti lielākajā garumā, kāds attiecībā uz līgumiem, par kuriem tiek 

iesniegts pieteikums, paredzēts nolikuma 12.4.4.1. – 12.4.4.3.punktos. Piemēram, ja 

kandidāts pieteikumu iesniedz attiecībā uz 1. un 2.līgumu, tam jābūt pieredzei tramvaja 

kontakttīklu un kontakttīklu balstu pārbūves vai izbūves būvdarbu izpildē objektā (-

os), kurā ir pārbūvēti vai izbūvēti kontakttīkli vismaz 1850 m garumā un vismaz 50 

kontakttīklu balsti uz mikropāļu pamata. 

12.4.5. Ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 1.līgumu, - būvdarbu vadītājam, kuram ir 

būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (no 2013. gada līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) pilsētas ielu ar asfaltbetona 

segumu pārbūves vai izbūves būvdarbu vadīšanā vismaz vienā objektā, kurš ir pabeigts 

un nodots ekspluatācijā, kurā ir pārbūvētas vai izbūvētas apakšzemes 

inženierkomunikācijas un pārbūvētās vai izbūvētās ielas brauktuves platība ir ne mazāka 

kā 12 000 m
2
. 

12.4.6. Ja 12.4.1., 12.4.2., 12.4.3. un/vai 12.4.5.punktā paredzētā profesionālā kvalifikācija un 

pieredze ir vienam speciālistam, kandidāts ir tiesīgs savu atbilstību 12.4.1., 12.4.2., 

12.4.3. un/vai 12.4.5.punktam pierādīt ar informāciju par vienu speciālistu. 

12.4.7. Ārvalstu speciālistiem jābūt reģistrētiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, kas dod tiesības veikt nolikuma 12.4.1. – 12.4.5.punktā norādīto būvdarbu 
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vadīšanu. Ja pretendents Iepirkuma otrajā posmā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 

pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti: 

12.4.7.1. attiecībā uz ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – atzīšanas 

institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu 

izsniegt atļauju) Latvijas  Republikā reglamentētā profesijā. Atļaujas saņemšanai 

attiecīgajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 5 (piecu) darba dienu 

laikā jāiesniedz atzīšanas institūcijā deklarāciju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā profesijā; 

12.4.7.2. attiecībā uz ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – dokumentu, kas 

apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā 

noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 

12.5. Iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš tiks noteikts, vadoties no normatīvajos aktos 

noteiktajiem termiņiem ārvalstu speciālistam būvdarbu vadīšanai nepieciešamo dokumentu 

saņemšanai. Kandidāta uzņēmumā ir ieviesta un darbojas kvalitātes vadības sistēma iepirkuma 

priekšmetā paredzētajā jomā. 

12.6. Kandidātam jābūt spējīgam īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai. 

 

13. Kandidātu atlases dokumenti 

13.1. Kandidāts ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai kandidātu atlases prasībām. Ja kandidāts izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par kandidāta 

norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kandidāts aizpilda atbilstoši prasībām, 

kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.LAV&toc=OJ:L:2016:003:TOC, 

ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam 

(jāaizpilda regulas 2.pielikums). Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D 

sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli” ir jānorāda informācija par Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
panta pirmo un otro daļu. 

13.2. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt pieteikumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai kandidātu atlases 

prasībām, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa 

iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību atlases prasībām.  

13.3. Lai noskaidrotu kandidātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs 

pārbaudīs par kandidātu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Kandidātam būs 

pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai 

daļu no kandidāta kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.  

13.4. Kopā ar pieteikumu kandidātam jāiesniedz šādi “Kandidātu atlases dokumenti”: 

13.4.1. ārvalstu kandidātiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, 

kas apliecina, ka kandidātam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma 

līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu; 

13.4.2. ārvalstu kandidātiem izziņa, ko ir izdevusi kompetenta iestāde, ja attiecīgās valsts 

normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, un kas apliecina kandidāta 

amatpersonu pārstāvības tiesības. Izziņas derīguma termiņam jāatbilst tās 

izdevējinstitūcijas noteiktajam derīguma termiņam, ja tāds tiek noteikts. 



 

 9 

13.4.3. Kandidāts, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iesniedz 

apliecinājumu, ka tas reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Apliecinājuma teksts ir jāiekļauj Pieteikumā (1.pielikums) un papildus apliecinājumu 

(atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. 

13.4.4. Kandidāta apstiprinātā gada pārskata par pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu 

gadiem sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta 

ziņojuma, ja uz kandidātu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam 

revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likumu (ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts 

normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību), kopijas. Gadījuma, 

ja kandidāts dibināts vēlāk – pēdējā apstiprināta gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, 

peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz kandidātu attiecas 

pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada 

pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai, 

ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi neviens gada pārskats nav apstiprināts, tad 

operatīvās (-o) bilances (-ču), kuru ir pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas par visiem 

gadiem, kuros veikta kandidāta saimnieciskā darbība; 

13.4.5. Apliecinājums par kandidāta vidējo gada finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem 

noslēgtajiem finanšu gadiem (kandidāts vai personu apvienības dalībnieks, kuras 

darbības ilgums ir mazāks par trīs gadiem, apliecinājumā norāda vidējo gada finanšu 

apgrozījumu par attiecīgo darbības laiku), un apliecinājums par kandidāta likviditātes 

koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā vai, ja uz 

pieteikuma iesniegšanas brīdi neviens gada pārskats nav apstiprināts, - operatīvajā 

bilancē, kuru ir pārbaudījis zvērināts revidents.. 

13.4.6. Informācija par kandidāta veiktajiem darbiem, saskaņā ar nolikuma 12.3.punktā 

noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, 

apjomus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu, norādot arī datumu, kad objekts 

nodots ekspluatācijā) (būvdarbu saraksta paraugs nolikuma 2.pielikumā), un obligāti 

pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem 

objektiem, kurās tas apliecina kandidāta pieredzi nolikuma 12.3.punktā minēto darbu 

veikšanā (ja kandidāts objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt būvdarbu pasūtītāja 

izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina kandidāta pieredzes atbilstību 

nolikuma prasībām). 

13.4.7. Informācija par kandidāta speciālistu sertifikātu un veiktajiem darbiem, saskaņā ar 

nolikuma 12.4.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta 

nosaukumu, darbu veidu, apjomus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu, norādot 

arī datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā) (būvdarbu saraksta paraugs nolikuma 2. 

pielikumā), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem 

sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tas apliecina speciālistu pieredzi nolikuma 

12.4.punktā minēto darbu veikšanā (ja kandidāts objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt 

būvdarbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina kandidāta 

pieredzes atbilstību nolikuma prasībām). Attiecībā uz visiem piesaistītajiem 

speciālistiem jāiesniedz speciālista parakstīts apliecinājums par gatavību veikt 

būvdarbu vadītāja pienākumus objektos attiecībā uz kuriem, kandidāts ir iesniedzis 

pieteikumu, ja kandidāts tiks atzīts par Iepirkuma otrā posma uzvarētāju. 

13.4.8. Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem 

aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālistu profesionālo kvalifikāciju veikt 

nolikuma 12.4.1. – 12.4.5.punktā norādītos darbus un kandidāta apliecinājums, ka 

gadījumā, ja kandidāts iepirkuma otrajā posmā tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, 

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs sekojošus dokumentus: 

13.4.8.1. attiecībā uz ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – atzīšanas 
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institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu 

izsniegt atļauju) Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Atļaujas saņemšanai 

attiecīgajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 5 (piecu) darba dienu 

laikā jāiesniedz atzīšanas institūcijā deklarāciju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā profesijā; 

13.4.8.2. attiecībā uz ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – dokumentu, kas 

apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā 

noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 

Iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš tiks noteikts, vadoties no normatīvajos aktos 

noteiktajiem termiņiem ārvalstu speciālistam būvdarbu vadīšanai nepieciešamo 

dokumentu saņemšanai. 

13.4.9. Pierādījums (sertifikāts), ka kandidāta uzņēmumā ieviesta sertificēta kvalitātes vadības 

sistēma, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un to sertificējušas 

attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai ekvivalenti 

sertifikāti, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai arī citi 

pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu. 

13.4.10. Pasākumu apraksts vides aizsardzības prasību nodrošināšanai vai apliecinājums spējai 

īstenot minētos pasākumus. 

13.4.11. Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs (ja kandidāts ir personālsabiedrība) atbilst 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 

5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, kandidāts kopā ar pieteikumu 

iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu 

vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm 

un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai 

pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos 

nākotnē. 

13.5. Šī nolikuma 10.punktā minētie noteikumi tiek pārbaudīti attiecībā uz katru personu grupas vai 

personālsabiedrības dalībnieku, kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Šajā punktā 

paredzētā pārbaude attiecas uz slēgtā konkursa pirmo posmu. 

13.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs 

pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu 

kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja 

tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta 

izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

13.7. Apliecinot atbilstību 11.punkta prasībām, kandidāts var balstīties uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Šādā gadījumā kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību iepirkuma līguma izpildē.  Kandidātam un personai, uz kuras saimnieciskajām un 

finansiālajām spējām kandidāts balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma 

izpildi.  

13.8. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz kandidāta tehniskajām un profesionālajām 

iespējām, kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu 

nodošanu kandidāta rīcībā. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša personāla pieejamību, kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja 

šīs personas veic Būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

 

14. Prasības piegādātāju apvienībām 

https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
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14.1. Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskām un 

profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē savus 

finanšu resursus, pieredzi un iesaistāmo personālu, t.i. katrs no piegādātāju apvienības 

dalībniekiem var iesaistīties iepirkuma līguma izpildē un apliecināt kandidāta kvalifikācijas 

atbilstību iepirkuma dokumentācijas prasībām.  

14.2. Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz 

kura finansiālajām spējām kandidāts balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi, ir 

jāatbilst nolikuma 11.1. un 11.2.punktu prasībām. 

 

IV PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA 

15. Pieteikumu vērtēšanas kārtība 

15.1. Visus ar slēgta konkursa norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija (turpmāk – Komisija).  

15.2. No sākuma Komisija veic pieteikumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā izvērtē, vai 

pieteikums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma II sadaļas prasībām. Ja pieteikums 

neatbilst nolikuma prasībām, Komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot 

samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt.  

15.3. Pēc pieteikuma noformējuma pārbaudes Komisija veic kandidātu atlasi.  

15.4. Kandidātu atlase notiek pēc kandidātu pieteikumā iesniegtajiem atlases dokumentiem, kā arī 

pārbaudot kandidātu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. 

15.5. Kandidātu atlases laikā sākotnēji tiek izvērtēta kandidāta atbilstība nolikumā izvirzītajām 

prasībām attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un 

profesionālajām spējām, kā arī kandidāta atbilstība profesionālās darbības veikšanas prasībām. 

15.6. Attiecībā uz kandidātu, kas atbilst iepriekš minētajām nolikuma prasībām, iepirkuma 

Komisija pārbauda, vai uz attiecīgo kandidātu nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie kandidāta izslēgšanas noteikumi.  

15.7. Attiecībā uz kandidātu, kuram saskaņā ar komisijas lēmumu iepirkuma otrajā posmā  būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks veikta Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā un otrajā daļā paredzētā pārbaude. 

 

16. Lēmuma par kandidātu atlases rezultātiem pieņemšana un paziņošana 

16.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas 

trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 

16.2. Komisija lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja Komisijas 

locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis 

nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas 

16.3. Lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem attiecībā uz katru Iepirkuma daļu pieņem Komisija 

saskaņā ar nolikuma 15.punktā noteikto pieteikumu vērtēšanas kārtību. 

16.4. Kandidāti, kuri un kuru pieteikumi atbildīs nolikumā noteiktajām prasībām, tiks uzaicināti 

iesniegt piedāvājumus Iepirkuma procedūras ietvaros.  

 

17. Lēmums par slēgta konkursa pārtraukšanu  

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt slēgtu konkursu daļā vai pilnībā, ja tam ir objektīvs 

iemesls. 

18. PIELIKUMI 

18.1. 1. pielikums – Pieteikuma iesniegšanas ieteicamā forma  

18.2. 2. pielikums – Būvdarbu saraksts (paraugs); 

18.3. 3.pielikums – Integritātes pakts 

18.4. 4.pielikums – Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

RP SIA “Rīgas satiksme”  
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Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktors 

 

__________________ I.Volkinšteins 

Rīgā, 2018.gada 5.decembrī 

1.pielikums 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA* 

(uz kandidāta veidlapas) 

Identifikācijas Nr.:  RS/2018/32 KF 

 

PIETEIKUMS SLĒGTA KONKURSA KANDIDĀTU ATLASEI 

“__ ” 

 

1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums 

Juridiskā adrese 

Faktiskā adrese 

Bankas rekvizīti 

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. PIETEIKUMS 

 

Iepazinušies ar slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši 

nolikuma prasībām iesniedzam pieteikumu slēgtā konkursā attiecībā uz: 

_____________________________________. līgumu (-iem) 

un apliecinām savu atbilstību slēgta konkursa kandidātu atlases prasībām. 

Iesniedzot pieteikumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar slēgta konkursa kandidātu 

atlases nolikumā noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī 

garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesīgumu un precizitāti. 

Ar šo pieteikumu mēs apliecinām piekrišanu Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā parakstīt 

Integritātes paktu kā arī nodot biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” kā projekta uzrauga 

pieprasīto informāciju, kas norādīta Integritātes paktā.  

 

 

Pielikumā:   Kandidātu atlases dokumenti; 

  Kandidāta pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (ja nepieciešams). 

 

 

Paraksta kandidāta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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*Pieteikuma forma drīkst būt paplašināta, bet nedrīkst būt sašaurināta, salīdzinot ar šo ieteicamo formu. 



 

 

2.pielikums 

BŪVDARBU SARAKSTS  

 

Kandidāta pieredze atbilstoši nolikuma 12.3.1.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids, apjomi 

Iz
p
il

d
es

  

v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

2.     

 

Kandidāta pieredze atbilstoši nolikuma 12.3.2.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids, apjomi 

Iz
p
il

d
es

 

 v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

2.     

 

Kandidāta pieredze atbilstoši nolikuma 12.3.3.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids, apjomi 

Iz
p
il

d
es

 

 v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

2.     

 

Kandidāta pieredze atbilstoši nolikuma 12.3.4.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids, apjomi 

Iz
p
il

d
es

 

 v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

2.     

 

Kandidāta pieredze atbilstoši nolikuma 12.3.5.punktam (ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 

1.līgumu): 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids, apjomi 

Iz
p
il

d
es

 

 v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 



 

 

1.     

 

Kandidāta pieredze atbilstoši nolikuma 12.3.6.punktam (ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 

1.līgumu): 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids, apjomi 

Iz
p
il

d
es

 

 v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

 

 

Speciālista _________________________ (vārds, uzvārds), sertifikāta Nr._____________, pieredze 

atbilstoši nolikuma 12.4.1.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids 

Iz
p
il

d
es

 

v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

 

Speciālista __________________________ (vārds, uzvārds), sertifikāta Nr._____________, 

pieredze atbilstoši nolikuma 12.4.2.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids 

Iz
p
il

d
es

 

v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

 

Speciālista __________________________ (vārds, uzvārds) sertifikāta Nr._____________, 

pieredze atbilstoši nolikuma 12.4.3.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids 

Iz
p
il

d
es

 

v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

 

Speciālista __________________________ (vārds, uzvārds) sertifikāta Nr._____________, 

pieredze atbilstoši nolikuma 12.4.4.punktam: 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids 

Iz
p
il

d
es

 

v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus)  un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 



 

 

1.     

 

Speciālista __________________________ (vārds, uzvārds) sertifikāta Nr._____________, 

pieredze atbilstoši nolikuma 12.4.5.punktam (ja kandidāts iesniedz pieteikumu attiecībā uz 

1.līgumu): 

 

Nr. 

 

P
as

ū
tī

tā
js

 

Objekta nosaukums, 

būvdarbu veids 

Iz
p
il

d
es

 

v
ie

ta
 

Būvdarbu izpildes 

periods (norādot 

mēnešus un gadus) un 

datums, kad objekts 

nodots ekspluatācijā 

1.     

 

Paraksts:   

Vārds, uzvārs:   

Amats:   

Datums:  . 



 

 

3.pielikums 

Integritātes pakts 

Piegādātāja vai Apakšuzņēmēja neatsaucama piekrišana  

uzraudzības veikšanai un noteiktu darbības principu ievērošanai 

 

 

 

Parakstot šo neatsaucamo piekrišanu, piekrītu Projekta ietvaros visus darbus veikt saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši labākajai praksei, tai skaitā: 

1. nepieļaut korupciju;  

2. neatrasties interešu konflikta situācijā; 

3. ievērot brīvu un godīgu konkurenci, biznesa praksi un diskriminācijas aizliegumu; 

4. neizvairīties no nodokļu nomaksas un nepārkāpt darba tiesiskās attiecības regulējošos 

normatīvos aktus, piesaistot apakšuzņēmējus; 

5. nodrošināt godīgu un profesionālu apakšuzņēmēju atlasi, neradot nevienam nepamatotas 

priekšrocības;  

6. atturēties no jebkuru tādu darbību veikšanas, kas mazinātu sabiedrības uzticību sekmīgai un 

caurskatāmai Projekta izpildei kopumā vai īstenošanu atbilstoši labas pārvaldības principiem;  

7. informēt Projekta uzraugu par piedāvājumu iesaistīties prettiesiskās darbībās; 

8. iepazīties ar Projekta uzrauga sniegtajām rekomendācijām.   

 

 

 

Apņemos pēc pirmā pieprasījuma izsniegt Projekta uzraugam – „Sabiedrībai par atklātību – Delna” –  

šādu informāciju: 

1. Līguma, kas nosaka iesaisti Projekta īstenošanā, pilnu tekstu, tai skaitā pielikumus un 

grozījumus (papildinājumus), ja tādi ir; 

2. Dokumentus, kas attiecas uz veikto darbu pieņemšanu (nodošanu); 

3. Par darbu veikšanas izmaksu veidošanas principiem un pamatojumu, izņemot informāciju, kas 

atzīstama par rūpniecisko īpašumu (par rūpnieciskā īpašuma izsniegšanu var vienoties 

atsevišķi, un šāda vienošanās nav uzskatāma par rūpnieciskā īpašuma nodošanu); 

4. Dokumentus, kas attiecas vai apliecina nodokļu nomaksu par darbiem, kas veikti Projekta 

ietvaros, tai skaitā nodokļu deklarācijas; 

5. Ziņas par jebkuru personu (vārds, uzvārds, kvalifikācija), kura iesaistīta Projekta īstenošanā; 

6. Personas, kurām ziedots laikā, kad veic darbus Projekta ietvaros, un gadu pēc tam; 

7. Biedrības vai arodbiedrības, kuras Piegādātājs vai Apakšuzņēmējs finansē Projekta 

īstenošanas laikā un gadu pēc tam; 

8. Komersantus vai fiziskas personas, kuri Piegādātājam vai Apakšuzņēmējam uz līguma pamata 

sniedz sabiedrisko attiecību pakalpojumus un reklāmu; 

9. Ziņas par fiziskajām personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Piegādātāju vai Apakšuzņēmēju, 

slēdzot līgumus, bet nav norādītas Komercreģistrā. 

 

Apzinos, ka komercnoslēpumu saturoša informācija var tikt izpausta Eiropas birojam Krāpšanas 

apkarošanai, Eiropas Savienības fondu Vadošajai iestādei, Satiksmes ministrijai, Centrālajai finanšu 

un līgumu aģentūrai, Revīzijas iestādei, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm (tiesa, prokuratūra, 

Kriminālprocesa likumā noteiktās izmeklēšanas iestādes vai iestāde, kas par konkrēto pārkāpumu 

tiesīga piemērot sodu administratīvā pārkāpuma lietā), Konkurences padomei, Valsts ieņēmumu 

dienestam, Valsts darba inspekcijai, Būvniecības valsts kontroles birojam, būvvaldei, 

būvizstrādājumu uzraudzību un kontroli veicošajai iestādei vai Valsts kontrolei, ciktāl tas attiecas uz 

minēto institūciju kompetenci un ir nepieciešams, lai informētu par iespējamu pārkāpumu Projektā 

īstenošanā, un par to šādu informācija izpaušanu es necelšu prasību atlīdzināt iespējamus zaudējumus 



 

 

un nepiemērošu jebkādu citu civiltiesiska rakstura sankciju (atlīdzinājumu), izņemot gadījumu, ja 

Projekta uzraugs vainojams prettiesiskā informācijas izpaušanā.  

 

Neiebilstu, ka varu tikt minēts publiskajā komunikācijā kā Projekta īstenošanā iesaistīta fiziskā vai 

juridiskā persona. 

 

Apņemos nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību, proti, nelikšu šķēršļus Projekta uzraugam tikties ar 

manis nodarbinātajām fiziskajām personām un nenoteikšu šīm personām nekādas sankcijas par 

sadarbošanos ar Projekta uzraugu. 

 

Apņemos nodrošināt, ka mani Apakšuzņēmēji, izņemot tos, kas ražo Projekta īstenošanai 

nepieciešamās preces (piemēram, būvizstrādājumu, tramvaju vai to veidojošās detaļas), šajā parakstīs 

šādu apņemšanos, ja vien Projekta īstenotājs (RP SIA “Rīgas satiksme”) ar Projekta uzraugu nav 

vienojušies savādāk.  

 

Esmu informēts, ka šajā Integritātes pakta neizpildes gadījumā var tikt vienpusēji izbeigts noslēgtais 

līgums ar Projekta īstenotāju, neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vai piemērotas civiltiesiska rakstura 

sankcijas, kuras paredz līgums.  

 

 

 

 

______________________________ 

datums 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, paraksts, vai 

juridiskas personas vai personu apvienības nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja vārds, 

uzvārds, personas kods 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Paraksts  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apliecinu, ka Projekta uzraugs ir iepazinies ar Piegādātāja vai Apakšuzņēmēja parakstīto Integritātes 

paktu.  

 

Apliecinu, ka Projekta uzraugs šajā Integritātes paktā minēto informāciju pieprasīs, respektējot to, lai 

Projekta uzraudzība neveidotu Piegādātājam vai Apakšuzņēmējam nesamērīgu administratīvo slogu. 

 

Apliecinu, ka Projekta uzraugam sniegtā informācija, kura atzīta par komercnoslēpumu, un tas ir 

skaidri un nepārprotami darīts zināms Projekta uzraugam, netiks izpausta, ievērojot šajā Integritātes 

paktā minētos nosacījumus.  

 

 

Projekta uzrauga pārstāvis – 

Projekta vadītājs 

 

Biedrības „Sabiedrība par 

atklātību – Delna” vārdā 

 

 

 

 

 

 

J. Veide 
 

 

 



 

 

4.pielikums 

 IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS 

 

2014. gada 11. novembrī  Eiropas Komisijā tika apstiprināta Latvijas izstrādātās Kohēzijas politikas 

fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”, kur 

iezīmēts Kohēzijas fonda finansējums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru” pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 

infrastruktūru (sliežu transports)” – Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība (Elektrotransporta 

kustības nodrošināšana Skanstes ielā) īstenošanai. Minētā projekta realizētājs ir Rīgas pašvaldības 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”. 

 
MĒRĶIS 

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu sabiedriskā transporta pakalpojumu ar zemās grīdas tramvaju, 
kas radīs pievilcīgu, pieejamu un videi draudzīgu sabiedrisko transportu Rīgas pilsētas vēsturiskā 
centra apkārtnē un nodrošinās centra savienojumu ar Skanstes apkaimi, kā arī veidos tramvaju sliežu 
ceļu savienojumu, kas ļaus veidot daudzveidīgāku tramvaja maršruta tīklu, tādejādi apkalpojot 
pasažieru plūsmu vairākos virzienos. 

PROJEKTA SADALĪJUMS, BŪVDARBU APRAKSTS 

 

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības projekts sadalīts piecās kārtās: 

1.kārta Tramvaja infrastruktūras izbūve no Kr.Barona ielas/Pērnavas ielas krustojuma (ieskaitot) 

līdz Miera ielai pa Pērnavas un Senču ielām; 

2.kārta Tramvaja infrastruktūras izbūve no Miera ielas līdz Ganību dambim (ieskaitot Ganību 

dambja/Pulkveža Brieža ielas/ Pētersalas ielas krustojumu) pa Zirņu, Skanstes un Sporta 

ielām; 

3. kārta  Tramvaja infrastruktūras pārbūve no Ganību dambja līdz Ausekļa ielas lokam 

(neieskaitot) pa Pētersalas un Eksporta ielām; 

4. kārta  Tramvaja infrastruktūras pārbūve no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas 

bulvāra/Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meirovica un Aspazijas 

bulvāriem; 

5. kārta  Tramvaja infrastruktūras pārbūve Centrāltirgus lokā. 
 

Iepirkums tiek organizēts par 3., 4. un 5.kārtas būvdarbiem. Pašreiz tiek veikta būvprojektu izstrāde. 

 

1.līguma ”Tramvaja infrastruktūras pārbūve no Ganību dambja līdz Ausekļa ielas lokam (neieskaitot) 

pa Pētersalas un Eksporta ielām” (projekta 3. kārta) ietvaros plānots veikt šādus būvdarbus: 

- tramvaja sliežu ceļu pārbūve (sliežu ceļš ar kaltā vai  apaļakmeņu granīta bruģa segumu; sliedes uz 

dzelzsbetona pamatu gropjplātnēm); 

- tramvaju pieturvietu platformu pārbūve, pielāgojot zemās grīdas tramvaja specifikai, nodrošinot arī 

autobusu satiksmes uzņemšanu. 

- tramvaju kontakttīklu balstu izbūve uz mikropāļu pamata; 

- tramvaju kontaktvada nomaiņa; 

- tramvaju vilces kabeļu izbūve; 

- tramvaju vilces apakšstacijas izbūve; 

- ielu brauktuves seguma pārbūve un apakšzemes inženierkomunikāciju pārbūve. 

Būvdarbu aptuvenais izpildes termiņš – līdz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 



 

 

2.līguma “Tramvaja infrastruktūras pārbūve no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas 

bulvāra/Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meirovica un Aspazijas bulvāriem” 
(projekta 4. kārta) ietvaros plānots veikt šādus būvdarbus: 

- tramvaja sliežu ceļu pārbūve (Sliežu ceļš ar kaltā vai  apaļakmeņu granīta bruģa segumu un ar 

asfaltbetona segumu. Sliedes uz dzelzsbetona pamatu gropjplātnēm); 

- tramvaju pieturvietu platformu pārbūve, pielāgojot zemās grīdas tramvaja specifikai, nodrošinot arī 

autobusu satiksmes uzņemšanu. 

- tramvaju kontakttīklu balstu izbūve uz mikropāļu pamata; 

- tramvaju kontaktvada nomaiņa; 

- apakšzemes inženierkomunikāciju pārbūve. 

Būvdarbu aptuvenais izpildes termiņš – līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

 

3.līguma “Tramvaja infrastruktūras pārbūve Centrāltirgus lokā” (projekta 5. kārta) ietvaros plānots 

veikt šādus būvdarbus: 

- tramvaja sliežu ceļu pārbūve (Sliežu ceļš ar kaltā vai  apaļakmeņu granīta bruģa segumu un ar 

asfaltbetona segumu. Sliedes uz dzelzsbetona pamatu gropjplātnēm); 

- tramvaju pieturvietu platformu pārbūve, pielāgojot zemās grīdas tramvaja specifikai, nodrošinot arī 

autobusu satiksmes uzņemšanu. 

- tramvaju kontakttīklu balstu izbūve uz mikropāļu pamata; 

- tramvaju kontaktvada nomaiņa; 

- apakšzemes inženierkomunikāciju pārbūve. 

Būvdarbu aptuvenais izpildes termiņš – līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 
 

Būvprojektu izstrādes ietvaros plānotie būvdarbu veidi var tikt koriģēti un būvdarbu izpildes termiņi 

var tik precizēti. Iepirkuma otrais posms, kurā Pasūtītājs uzaicina pirmajā posmā atlasītos kandidātus 

iesniegt piedāvājumus, tiks uzsākts pēc būvprojektu akceptēšanas Rīgas pilsētas būvvaldē (Rīgas 

pilsētas Būvvaldes atzīmju par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas). 

 


