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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

Par iepirkuma “Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un atjaunošanas darbi ēkā Nr.1 (ēkas 

kadastra Nr. 01000160053001) Rīgā, Aptiekas ielā 1 k–3 (1.stāva daļa aptiekas un daļa Narkoloģijas 

dienesta 26.nodaļas vajadzībām)” procedūru 

 
Rīgā, 2018. gada 7. novembrī 

 
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RPNC/2018/35 

 
3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu 

sistēmas priekšmets 

Atklāts konkurss.  

Iepirkuma priekšmets ir apliecinājumu kartes izstrāde, autoruzraudzības un atjaunošanas darbu veikšana 

ēkā Nr.1 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) un līgumā 

(nolikuma 8.pielikums) noteiktajām prasībām 

   
4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir 

izmantots, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

2018. gada 3. oktobris 

 
5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums 

 

Iepirkuma 

priekšmets: 

Apliecinājuma kartes izstrāde, 

autoruzraudzība un atjaunošanas darbi 

ēkā Nr.1 (ēkas kadastra 

Nr.01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-

3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un 

Narkoloģijas dienesta vajadzībām) 

(ID Nr. RPNC/2018/35) 

Rīkojums: 2018. gada 28. septembra rīkojums 

Nr. 01-05/143 

 

 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas 

un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja  
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma 

departamenta vadītāja 
Aldis Ozols, 

komisijas priekšsēdētājas 

vietnieks 
Piedalās 

Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas 

vadītājs 

Ingrida Trapiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites departamenta 

vadītāja 
Dace Baltiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma 

departamenta projektu vadītāja 
Dace Baltiņa 

komisijas sekretāre  
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma 

departamenta projektu vadītāja 

 
6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

Pretendenta kvalifikācijas prasības 
Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 
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3.4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai 

pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu 

prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju 

apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 

3.4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai 

konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 

2.pielikumā pievienoto formu. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda 

personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju 

apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras 

personas atbildības sadalījumu. 

Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta 

kopija. 

3.4.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu 

reģistrā. 

3.4.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs informāciju 

būvkomersantu reģistrā. 

3.4.3. Pretendenta rīcībā jābūt arhitektam, kuram ir 

spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts. 

3.4.3. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.4. Pretendenta rīcībā jābūt būvinženierim, 

kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku konstrukciju 

projektēšanā. 

3.4.4. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.5. Pretendenta rīcībā jābūt siltumapgādes, 

sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu projektēšanā. 

3.4.5. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.6. Pretendenta rīcībā jābūt ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu projektētājam, kuram ir spēkā 

esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu projektēšanā. 

3.4.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.7. Pretendenta rīcībā jābūt elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu projektētājam, kuram ir spēkā esošs 

sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

projektēšanā. 

3.4.7. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.8. Pretendenta rīcībā jābūt elektroietaišu 

projektētājam, kuram ir spēkā esošs sertifikāts 

elektroietaišu projektēšanā 

3.4.8. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.9. Pretendenta rīcībā jābūt būvspeciālists tāmju 

sastādīšanā 

3.4.9. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 
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pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.10. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar sertifikātu ēku 

būvdarbu vadīšanā, ar atbilstošu profesionālo pieredzi 

līdzīgu pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto 

būvdarbu vadīšanai  

3.4.10. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.11. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam darbu 

vadītājam ar sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu 

vadīšanā, ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu 

pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu 

vadīšanai 

3.4.11. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.12. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam 

būvdarbu vadītājam ar sertifikātu siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā, ar atbilstošu profesionālo pieredzi 

līdzīgu pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto 

būvdarbu vadīšanai 

3.4.12. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.13. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam 

būvdarbu vadītājam ar sertifikātu ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, ar atbilstošu 

profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura šajā 

iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai 

3.4.13. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Iepirkuma komisija 

pārbaudīs informāciju būvkomersantu reģistrā. Ja 

pretendents, lai izpildītu nolikuma minētos 

kvalifikācijas prasību, balstās uz speciālistu, kuru tas 

nenodarbina, piedāvājumam jāpievieno speciālista 

apliecinājums brīvā formā par speciālista pieejamību 

izpildes laikā 

3.4.14. Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības 

speciālistam 

3.4.14. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. 

3.4.15. Pretendents var balstīties uz trešo personu 

iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta 

tehniskām un profesionālām spējām. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai 

pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, 

var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs 

personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas 

ir nepieciešamas. 

 

3.4.15. Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā 

būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz 

kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu vai 

vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 

piegādātāja rīcībā. Dokumentos jānorāda: 

3.4.15.1. ka tam būs nepieciešamie resursi, 

uz kuriem viņš balstījies, iesniedzot pieteikumu 

un, 

3.4.15.2. ka šie resursi pretendentam būs 

pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku un 

ka līguma izpildei nepieciešami resursi tiks nodoti 

pretendenta rīcībā (norādot konkrētus darbus, 

kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, 

ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Ja personai, kas paraksta apliecinājumu, saskaņā ar 

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju 

nav pārstāvības tiesības, tad klāt jāpievieno 

dokuments, kas apliecina šīs personas pārstāvības 

tiesības. 

3.4.16. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji 

un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 

Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta 

persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz 

pakalpojumu iepirkuma līguma izpildei. 

 

3.4.16. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju 

saraksts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu, norādot 

katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma 

daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un 

pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā 

nododamo daļu procentuālo vērtību. Apakšuzņēmēja 
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sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā 

saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. 

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas 

izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata 

kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncernu statusu 

noteicošajiem normatīvajiem aktiem 

apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir 

izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai 

kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme 

attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem 

jāiesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā 

gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. 

3.4.17. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir 

pieredze vismaz divu līdzīgu objektu (tai skaitā, 

elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, 

apkures un ventilācijas tīklu būvdarbi) realizācijā par 

summu, kas nav mazāka par Pretendenta piedāvāto 

cenu, ko apliecina vismaz divas pozitīvas pasūtītāja 

atsauksmes. 

3.4.17. Nolikuma 4.pielikums “Pretendenta 

pieredzes apraksts”. 

3.4.18. Pretendents veicis objekta apskati. 3.4.18. Nolikuma 6.pielikums „Objekta apsekošanas 

veidne”. 

3.4.19. Pretendents iesniedzis neatkarīgi izstrādātu 

piedāvājumu. 

3.4.19. Nolikuma 7.pielikums “Apliecinājums par 

neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”. 

 
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

2018. gada 19. oktobris 

 

8. Pamatojums termiņa saīsinājumam 

Atbilstoši 2018. gada 2. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu 

konkursa norises kārtība” 6. punktam.  

 

9. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas 

 

N
r.

 p
.k

. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums 

un laiks 

Finanšu piedāvājums 

EUR (bez PVN) 

1. 
SIA “ENFORT”, reģistrācijas 

Nr.40103392294, adrese: Skanstes iela, Rīga, 

LV-1013 

19.10.2018., 

pulksten 

9.14 

239 748,96 

 
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks  

Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) tīmekļvietnē www.eis.gov.lv 

2018. gada 19. oktobris, pulksten 10.00 

 

11. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un 

piedāvājuma izvēles pamatojums 

.. [..]  
 Izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam (nolikuma 4.1. 

punkts). 

 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka nolikuma 4.1.punktā noteiktais 

izvēles kritērijs ir „zemākā cena”.  

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj, ka: 

- piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, atbilstoši izvēles 

kritērijam ar zemāko cenu, atbilstoši izvēles kritērijam ir ar zemāko cenu un 

atbilst pasūtītāja plānotajam budžetam, ir SIA “ENFORT”, reģ. 

Nr.40103392294, piedāvājums par apliecinājuma kartes izstrādi, 

autoruzraudzību un atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1 (ēkas kadastra 

http://www.eis.gov.lv/
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Nr.010001600530001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un daļa 

Narkoloģijas dienesta 26.nodaļas vajadzībām) saskaņā ar nolikumā 

izvirzītajām prasībām par kopējo cenu 239 748,96 EUR (divi simti trīsdesmit 

deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro, 96 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

.. [..]  Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ierosina iepirkuma komisijai lemt jautājumu par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

- piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas SIA “ENFORT”, reģistrācijas Nr. 

40103392294, par apliecinājuma kartes izstrādi, autoruzraudzību un 

atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr.010001600530001) 

Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un daļa Narkoloģijas dienesta 

26.nodaļas vajadzībām) saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par 

kopējo līgumcenu 239 748,96 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši 

septiņi simti četrdesmit astoņi euro, 96 centi) bez PVN. 

 
12. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais 

pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi 

 
Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese, 

kontaktpersona, tālruņa numurs 

Veicamo 

darbu 

apjoms, % 

Veicamo darbu 

apjoms, EUR 

Veicamo darbu 

raksturojums 

SIA “BC Projects”, 

reģ.Nr.40103771224, Skanstes iela 27, 

Rīga, LV-1013 

2,29% 5 500,00  

Būvprojekta vadība, 

apliecinājuma kartes 

izstrāde AR daļas izstrāde 

un autoruzraudzība 

SIA “G.Kameņecka būvkonstruktoru 

birojs”, reģ.Nr.40003786134, Ūnijas iela 

82-70, Rīga, LV-1084 

0,63% 1 500,00  

Ēku konstrukciju 

projektēšana un 

autoruzraudzība 

SIA “MKM ENGINEERING”, 

reģ.Nr.40103228000, Detlava 

Brantkalna iela 13-60, Rīga, LV-1082,  

2,29% 5 500,00  
ESS, EL, AVK sadaļu 

izstrāde 

 

13. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu 

Noraidīto pretendentu nav. 

 

14. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai (saskaņā ar 2018. gada 2. februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” 

19.punktam), ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs.  

Izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. 

 

15. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru 

Iepirkuma procedūra nav pārtraukta. 

 

16. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu 

Noraidīto piedāvājumu nav. 

 

17. Iemesls, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir 

pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas 

Piedāvājumi tika iesniegti EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. 

 

18. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. 

Nav konstatēti.   

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       E. Puķe 

http://www.eis.gov.lv/

