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IEPIRKUMA 

„Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu 

inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts” (ID Nr. RTU 2018/125), kas veikts saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību 

LĒMUMS 

 

Rīgā, 2019.gada 17.janvārī 

 
 

1. Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709. 

2. Iepirkuma priekšmets: Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma 

sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

CPV kodi: 71300000-1 (inženiertehniskie pakalpojumi), 50000000-5 (Remonta un 

apkopes pakalpojumi.), 44000000-0 (Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības 

palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)). 

3. Identifikācijas numurs: RTU 2018/125 

4. Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja tīmekļvietnē: 27.12.2018. 

5. Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas Tehniskās universitātes 27.12.2018. rīkojumu 

Nr.03000-1.2-e/76 ar grozījumu (Rīgas Tehniskās universitātes 16.01.2019. rīkojums Nr. 

03000-1.2-e/5) šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Mārtiņš Briedis Iepirkumu nodaļas vadītājs 

Komisijas locekļi:  

Ainārs Fokins 
Tehniskās nodaļas inženiertehnisko sistēmu galvenais 

speciālists 

Juris Korhs 
Ķīpsalas kompleksa pārvaldes grupas nekustamā īpašuma 

speciālists 

Jānis Šteinbergs 
Kaļķu ielas 1 pārvaldes grupas nekustāmā īpašuma 

pārvaldnieks 
 
 

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, saskaņā ar nolikuma 5.punktu. 

1.tabula 
5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju 

apliecinošie dokumenti:  

5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma 

noteikumiem.  

5.3.1.Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir 

aizpildīts atbilstoši nolikuma 1.pielikumam – Pieteikuma vēstules 

formai.  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības 

dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā 

(izņemot gadījumu, ja personu apvienības dalībniekam, saskaņā ar 

pilnvaru ir tiesības pārstāvēt personu apvienību atsevišķi). 

5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja 

normatīvie akti to paredz). 

 

5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.punkta izpildi, par Latvijas 

Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē.  

Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz 

dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju, izņemot gadījumu, ja 

informācija ir pieejama publiskajā datubāzē.  

Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās 

valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents 

ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 

5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis 

piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības 

(paraksta) tiesības. 

5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.punkta izpildi, jāiesniedz 

dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta 

piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents 

http://iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/7366/clasif/main/
http://iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/5807/clasif/main/
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 iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai atvasinājumu), tad papildus tam 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir 

pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības 

izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, 

pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats 

par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. 

5.2.4.Pretendentam iepriekšējo triju gadu 

laikā ir pieredze vismaz vienas ēkas vismaz 

10 000 m2 platībā ūdens, kanalizācijas un 

siltuma sistēmu inženierkomunikāciju 

apkalpošanā par kuru iespējams iegūt 

pozitīvu atsauksmi no Pasūtītāja.  

Pretendents, kurš dibināts  vēlāk, apliecina 

pieredzi par nostrādāto periodu. 

5.3.4.Rakstisks apliecinājums par pieredzes esamību, saskaņā ar 

nolikuma 5.2.4.punktā noteikto prasību, norādot informāciju par 

Pasūtītāju (Pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu, 

kontaktinformāciju), pakalpojuma īsu aprakstu (t.sk. norādot ēkas 

kopējo platību), pakalpojuma sniegšanas periodu. 

5.3.5.Vismaz viena pozitīva rakstveida atsauksmes no Pasūtītāja, 

kas apliecina nolikuma 5.2.4.punktā noteiktās prasības izpildi.  

5.2.5.Pretendentam jānodrošina, ka līguma 

izpildē piedalās vismaz viens speciālists ar 

santehniķa kvalifikāciju. 

5.3.6.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts (jānorāda speciālista 

vārds, uzvārds, veicamos darbus). 

5.3.7.Pretendentam jāiesniedz speciālista kvalifikāciju apliecinošu 

dokumenta atvasinājums ((spēkā esoša apliecība, sertifikāts), kas 

apliecina nolikuma 5.2.5.punktā noteiktās kvalifikācijas iegūšanu. 

5.2.6.Pretendentam ir vai uz Līguma 

noslēgšanas brīdi, tas veiks savas 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par 

līguma izpildes laikā pretendenta darbības 

vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam un 

trešajām personām nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanu uz līguma darbības laiku ar 

kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 

EUR 50 000,00 un pašrisku ne lielāku kā 

EUR 500,00, iesniedzot Pasūtītājam minēto 

apdrošināšanas polisi un dokumentu, kas 

apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu 

atvasinājumu (nepieciešamības gadījumā 

uzrādot dokumentu oriģinālu). 

5.3.8.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.6.punktā noteikto:  

5.3.8.1.ja pretendentam nav spēkā esoša civiltiesiskā apdrošināšana, 

tad jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka 

līguma slēgšanas gadījumā sabiedrībai tiks piešķirta 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšana konkrētā līguma 

izpildei, atbilstoši nolikuma 5.2.6.punktā noteiktajam. Uz 

līguma slēgšanas brīdi pretendentam būs jāiesniedz polises 

atvasinājums un dokuments, kas apliecina, ka polisē 

noteiktās prēmijas summa ir samaksāta; 

5.3.8.2.ja pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskā apdrošināšana 

un apdrošināšanas noteikumi atbilst nolikuma 5.2.6.punktā 

noteiktajam, tad jāiesniedz polises atvasinājums un 

dokuments, kas apliecina, ka polisē noteiktās prēmijas 

summa ir samaksāta. 

Nolikuma 5.4.-5.7.punkts 
 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 10.jānvāra plkst. 1000. 

8. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru 

nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo cenu par visām pozīcijām (bez PVN), nolikuma 

1.12.punkts. 

9. Iesniegtais piedāvājums un piedāvātā līgumcena EUR bez PVN:  

2.tabula 

Nr.p.k. 

 

Pretendenta nosaukums Kopējā cena EUR, bez 

PVN par visām pozīcijām 

1. SIA “Ūdensnesējs Serviss” 950,05 
 

10. Pretendenta atbilstības pārbaude nolikumā noteiktajām prasībām (nolikuma 3., 5., 6., 

7.punkts):  

SIA „Ūdensnesējs Serviss” piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

11. Par lēmuma pieņemšanu par iepirkuma rezultātu 

Saskaņā ar veikto piedāvājumu izvērtējumu, Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju 

iepirkumā „Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu 

inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts” (ID Nr. RTU 2018/125) atzīt un noslēgt 

iepirkuma līgumu ar SIA „Ūdensnesējs Serviss” (reģistrācijas Nr.50003917051, 

Augstrozes iela 1C, Rīga, LV-1026), kura atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un 

kritērijiem un nav izslēdzama no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

9.panta astoto daļu. 

 

 



IZRAKSTS 

3 

 

Iepirkuma līgums tiks slēgts ar SIA „Ūdensnesējs Serviss” par kopējo līgumcenu (bez 

PVN) 41 999,00 EUR. 

 
 

Komisijas priekšsēdētājs:   /paraksts/   M. Briedis 

Komisijas locekļi:    /paraksts/   A. Fokins 

/paraksts/   J. Korhs 

/paraksts/   J. Šteinbergs 

 


