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IEPIRKUMA 

„Būvmateriālu un instrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” (ID 

Nr. RTU 2018/83), kas veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību 

LĒMUMS 

 

Rīgā, 2018.gada 20.septembrī 

 

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

2. Iepirkuma priekšmets: būvmateriālu un instrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes 

vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – “prece”). 

Galvenais CPV kods: 44000000-0 (Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības 

palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)). 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās (2 daļas): 

 1.daļa – Būvmateriāli; 

 2.daļa – Instrumenti. 

3. Iepirkuma numurs: RTU 2018/83 

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

biroja tīmekļvietnē: 31.08.2018. 

5. Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas Tehniskās universitātes 29.08.2018. rīkojumu 

Nr.03000-1.2-e/34 šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Mārtiņš Briedis  Iepirkumu nodaļas vadītājs 

 

Komisijas locekļi: 

 

Ainārs Fokins Tehniskās nodaļas inženiertehnisko sistēmu galvenais 

speciālists  

Pēteris Orlovskis Tehniskās nodaļas vadītājs 

Jānis Šuksta Studentu viesnīcu nodaļas vadītāja vietnieks 

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.  

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 

iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus 

tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam 

ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības 
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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. 

Nolikuma 5.4.-5.7.punkts 

 

7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 11.septembra plkst. 1000. 

8. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru 

nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo vienas vienības cenu (bez PVN) kopsummu 

(par visām preču pozīcijām) katrai iepirkuma daļai atsevišķi, nolikuma 1.11.punkts. 

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

7.punkts): 

Iepirkuma komisija, vērtējot SIA „Tirdzniecības nams “Kurši”” piedāvājumu atbilstoši 

nolikumā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām iepirkuma 1.daļai „Būvmateriāli” 

un 2.daļai „Instrumenti” konstatēja, ka SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” piedāvājumam 

un vēstulei nav pievienojusi norādi uz ražotāja tīmekļvietni vai ražotāja dokumentus. 

Saskaņā ar nolikuma 6.3.punktu un nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija – 

Tehniskais, Finanšu piedāvājums”, pretendentam 2.pielikumā jāietver norāde uz ražotāja 

tīmekļvietni vai jāpievieno ražotāja dokumenti, no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu 

pārliecību par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.  

Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt iesniegtos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, t.s. tehniskās specifikācijas prasībām. Atbilstoši 

Augstākās tiesas 2012.gada 17.augusta lēmumam SKA-850/2012, nolikums ir tiesību akts, 

uz kuru tiek balstīta turpmākā iepirkuma procedūra un kurš līdztekus normatīvajam 

regulējumam (un vienlaikus tam atbilstoši) reglamentē iepirkuma procedūras norisi. 

Attiecīgi Iepirkuma komisijai nav tiesību atkāpties no tajā minētajiem nosacījumiem. 

Atbilstoši nolikuma 9.2.1.punktam, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības 

iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Pasūtītājs konstatē, ka nav iesniegti tehniskā 

piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot, ka Pasūtītājs nevar gūt nepārprotamu pārliecību 

par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Iepirkuma 

komisija nolēma, ka SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” piedāvājums iepirkuma 1.daļai un 

2.daļai nav atbilstošs nolikumā noteiktajām prasībām. 

10. Par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu un nolikuma 11.1.punktu, 

Iepirkuma komisija nolēma izbeigt iepirkumu „Būvmateriālu un instrumentu iegāde Rīgas 

Tehniskās universitātes vajadzībām” (ID Nr. RTU 2018/83) 1.daļā „Būvmateriāli” un 

2.daļā „Instrumenti” bez rezultāta, jo pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   /paraksts/  M. Briedis 

Komisijas locekļi:    /paraksts/  A. Fokins 

/paraksts/  P. Orlovskis 

/paraksts/  J. Šuksta 

 


