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IEPIRKUMA 

„Elektromateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” (ID 

Nr. RTU 2018/97), kas veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību 

LĒMUMS 

 

Rīgā, 2019.gada 25.janvārī 

 
 

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

2. Iepirkuma priekšmets: elektromateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes 

vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Galvenais CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un 

palīgmateriāli; apgaismojums), papildu CPV kods: 44320000-9 (Kabeļi un saistītie 

izstrādājumi); 32500000-8 (Telekomunikācijas iekārtas un piederumi); 38554000-3 

(Elektrības skaitītāji); 44164000-7 (Apvalki un caurules); 35125100-7 (Sensori). 

3. Identifikācijas numurs: RTU 2018/97 

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

biroja tīmekļvietnē: 27.12.2018. 

5. Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas Tehniskās universitātes 26.11.2018. rīkojumu 

Nr.03000-1.2-e/65 ar grozījumu (Rīgas Tehniskās universitātes 27.12.2018. rīkojums Nr. 

03000-1.2-e/75) šādā sastāvā: 
 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Mārtiņš Briedis  Iepirkumu nodaļas vadītājs 

 

Komisijas locekļi: 

 

Māris Strādnieks Galvenās enerģētikas grupas galvenais enerģētiķis 

Modris Simsons Saimniecības departamenta direktora vietnieks p.i. 

  
 

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 

iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai atvasinajums), tad papildus tam 

http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6071/clasif/main/
http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/5931/clasif/main/
http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/3837/clasif/main/
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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. 

Nolikuma 5.4.-5.7.punkts 
 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 9.jānvāra plkst. 1000. 

8. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru 

nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo vērtējamo svērto cenu (bez PVN), nolikuma 

1.11.punkts. 

9. Par iepirkuma pārtraukšanu: 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un nolikuma 

11.3.punktu, Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu „Elektromateriālu iegāde 

Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” (ID Nr. RTU 2018/97), jo nepieciešams veikt 

grozījumus tehniskajā specifikācijā. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   /paraksts/   M. Briedis 

Komisijas locekļi:    /paraksts/   M. Strādnieks 

/paraksts/   M. Simsons 

 


