
  

Būvniecības pakalpojumi TSI vajadzībām 

NOLIKUMS 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2019/2) 

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai 

fiziskās personas vārds un uzvārds, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

(ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā 

nodokļu maksātājs), adrese, 

valstspiederība, tālruņa numurs, 

kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, 

tālruņa numurs un elektroniskā pasta 

adrese). 

AS ”Transporta un sakaru institūts” 

40003458903 

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, 

Latvija 

67100661 

 

TSI Administratīvais direktors, Armands 

Kaļišuks;  67100619, kalisuks.a@tsi.lv 

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts. Būvniecības pakalpojumi TSI  

vajadzībām 

3. Norāde par līguma veidu (piegāde, 

pakalpojumi vai būvdarbi). 

būvdarbi 

4. Paredzamā līguma izpildes vieta un 

termiņš. 

Rīga, Lomonosova iela 1  

12.12.2019. 

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena bez 

PVN. 
60 000.00 EUR 

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums, 

laiks un vieta. 

Līdz 07.10.2019. 

pulksten 15:00 

Rīga, Lomonosova iela 1, 8.stāvs 

7. Prasības pieteikumam 

Apraksts Prasības 

Piedāvājuma iesniegšana Piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma 

apjomu kopā, iesniedzot tikai vienu 

piedāvājuma variantu. Piedāvājumu paraksta 

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā 

pilnvarota persona. 



Prasības piedāvājuma noformējumam Pretendents līdz 2019.gada 7 .oktobrim 

plkst. 15:00 iesniedz 1 (vienu) cau r š ū t u  

piedāvājuma oriģinālu latviešu valodā 

datorrakstā slēgtā aploksnē vai paketē norādot 

sekojošu informāciju (vai iesūta piedāvājumu 

uz e-pastu: kalisuks.a@tsi.lv): 

• Pasūtītāja adrese; 

• Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

• Norāde: Iepirkuma procedūrai 

“Būvniecības pakalpojumi TSI vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2019/2) 

Neatvērt līdz 2019.gada 7.oktobra plkst. 

15:00. 

• Līmējuma vieta apliecināta ar Pretendenta 

pārstāvja parakstu un juridiskas personas 

zīmogu (var bez, ja tāds nav). 

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā 

persona, piedāvājumam ir jāpievieno pilnvaras 

apliecināta kopija vai tās oriģināls. 

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var 

pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma 

saņemšanas laiku). 

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, 

jāizmanto piedāvājuma formas 

1) „Pretendenta pieteikums” (Pielikums 
Nr.1); 

2) „Pretendenta finanšu un tehniskais 
piedāvājums” (Pielikums Nr.2) - 
Finanšu un tehniskais piedāvājumu 
jāsastāda atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem. 

 
 
8. Papildus prasības pieteikumam un Pretendentam: 
 

1) Pretendents ir reģistrēts: LR komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz 

normatīvie akti, kā arī LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, 

ja to paredz normatīvie akti.  

2) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek 

likvidēts un Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

3) Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem iepirkuma nolikumā un iepirkuma 

priekšmeta aprakstā ietvertos noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir 

pretrunā ar iepirkuma prasībām, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

4) Pasūtītājs var pieprasīt no Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma precizējošu informāciju 

(piemēram papildinošus iepirkuma priekšmeta tehniskos aprakstus) vai citu informāciju, 

kas saistīta ar pienācīgu Pretendenta līgumsaistību izpildes iespēju pārbaudi. Precizējošā 

informācija Pretendentam ir jāiesniedz 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis 

pieprasīto papildus informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt iesniegto piedāvājumu, 

uzskatot, ka Pretendents neuztur spēkā savu piedāvājumu. 
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Būvniecības pakalpojumi TSI vajadzībām – paredzamais būvniecības apjoms 

 

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 Fasādes sistēmas montāža   

1.1. Alumīnija fasādes bloku izgatavošana un montāža 

(saskaņā ar projekta dokumentāciju, lapa AR-8). 

Trīskāršās stikla paketes ar rūdītu stiklu 6xVSG ESG 

4Grey/2*0.38Eva/4CF/4ChU 9004/ESG6Lowe 

Ug=1,0 W/(m2K) 

Komplekts 

FS-1 

FS-2 

FS-3 

FS-4 

1.2. Durvju bloka 1350*2600 mm, kurš pildīts ar rūdīta 

stikla 6xVSG ESG 4Grey/2*0.38Eva/4CF/4ChU 

9004/ESG6Lowe Ug=1,0 W/(m2K) stikla paketi, 

izgatavošana un montāža 

Gabali 1 

1.3. Krāsota skārda palodžu montāža M 48 

2 Cokola siltināšana un apdare   

2.1. Cokola siltināšana ar putupolisteru (finfoam) 100mm m2 51.6 

2.2. Cokola apdare ar ietonētu  dekoratīvo apmetumu m2 51.6 

3 Gājēju celiņa izbūve   

3.1. Esošā seguma demontāža m2 33 

3.2. Gājēju celiņa bruģēšana un atdalošā bortakmeņa 

montāža 

m2 33 

3.3. Būvgružu utilizācija m3 21 

4 Auditoriju grīdu betonēšana   

4.1. Esošo grīdu seguma, betona plākšņu demontāža m2 80 

4.2. Grīdu siltināšana ar putupolisteru 30-50mm m2 108 

4.3. Būvgružu utilizācija m3 14 

4.4. Grīdas betonēšana ar estrih 60-70mm m2 191,4 

4.5. Armatūras sieta ieklāšana m2 191,4 

5 Būvlaukuma ierīkošana   

5.1. Pagaidu žoga montāža m 30 

5.2. Informatīvo zīmju uzstādīšana komplekts 1 

6 Izpilddokumentācijas sagatavošana   

6.1. Dokumentācijas iesniegšana būvatļaujas saņemšanai, 

apdrošināšanas polises saņemšana un 

izpilddokumentācijas sagatavošana 

komplekts 1 

 

Pretendents ar pilnu būvprojektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar iepirkuma nolikuma 

1.punktā minēto kontaktpersonu. 

Jebkura tehniskā vai prasības vienība ir aizstājama ar ekvivalentu vai pamatotu nobīdi, ja Pretendents to var 

objektīvi  pamatot. 



Pielikums Nr.1  

Iepirkuma procedūra “ Būvniecības pakalpojumi TSI vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2019/2 ) 
 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS: 
 
 

SĀKOTNĒJAIS PIEDĀVĀJUMS   
 

GALĪGAIS PIEDĀVĀJUMS   

(Pretendents atzīmē atbilstošo piedāvājuma veidu. Ja Pretendents neatzīmē nevienu no 

piedāvājuma veidiem, Pasūtītājs uzskata, ka izteikts galīgais piedāvājums) 
 
 

1. PRETENDENTS  

Nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Tālrunis  
 

2. PRETENDENTA KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  
 

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Būvniecības pakalpojumi TSI vajadzībām”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2019/2); 

2) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot tā 

prasības; 

3) apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju; 

4) atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne īsāku kā līdz 2019.gada 1 6 . d e c e m b r i m  

no piedāvājuma iesniegšanas dienas; 

5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
 
 
 



Pielikums Nr.2  

Iepirkuma procedūra “ Būvniecības pakalpojumi TSI vajadzībām „ 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2019/2) 

 
 

PRETENDENTA FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

 

Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsastāda atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums/Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


