
 

 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

NOLIKUMS 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

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 

 

Administratīvais direktors Armands 

Kaļišuks 

67100619, kalisuks.a@tsi.lv 

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts. Vienkāršotas atjaunošanas darbi trīs 

auditorijām 

3. Norāde par līguma veidu (piegāde, 

pakalpojumi vai būvdarbi). 

būvdarbi 

4. Paredzamā līguma izpildes vieta un 

termiņš. 

Rīga, Lomonosova iela 1 K-3 

01.10.2018.  

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena* bez 

PVN. 

260000.00 EUR  

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums, 

laiks un vieta. 

Līdz 11.06.2018. 

pulksten 17:00 

Rīga, Lomonosova iela 1, 118.kabinets 

7. Eiropas Savienības fondu iestāde ar 

kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis 

līgumu par projekta īstenošanu 

Centrālā finanšu un līguma aģentūra 

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja 

piemērojams). 

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā 

skaitā medicīnas un radošās industrijas, 

studiju programmu skaitu. 

Projekts Nr. 8.1.1.0/17/I/009 "Transporta 

un sakaru institūta STEM studiju 

programmu modernizācija" 

*Gadījumā, ja piedāvājuma cena pārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējumu, tad Pasūtītājs lems 

par privāto līdzekli ieguldījumu papildus projektā pieejamajiem līdzekļiem. 

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

pamatot. 
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9. Cita informācija. 

Objekta apskate 2018. gada 28. maijā plkst. 11:00. Pēc minētā laika objekta apskati var veikt, 

saskaņojot laiku ar Staņislavu Jevstigņejevu, tālr. 25519777, e-pasta adrese: Jevstignejevs.S@tsi.lv, 

bet pasūtītājs negarantē kompetentu personu piedalīšanos un piekļuvi visām telpām. 

10. 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 2018.gada 1 1 . j ū n i j a m  

plkst. 17:00 iesniedz 1 (vienu) cau r š ū t u  

piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) apliecinātu 

piedāvājuma cauršūtu kopiju latviešu valodā 

datorrakstā slēgtā aploksnē (Tāmi iesniedz arī 

elektroniskā datu nesējā) paketē uz kuras 

norādīta šāda informācija: 

• Pasūtītāja adrese; 

• Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

• Norāde: Iepirkuma procedūrai “TSI 

mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  

2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta 

MODERN_STEM vajadzībām” (Iepirkuma 

identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

Neatvērt līdz 2018.gada 11.jūnijam, plkst. 

17:00. 

• 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. 

Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam 

jāpievieno Pretendenta pārstāvja apstiprināts 

tulkojums latviešu valodā. 

Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar 

viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var 

pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma 

saņemšanas laiku). 
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11. Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:  

Nr.p.k. Prasība Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

11.1. Prasības profesionālās darbības veikšanai 

11.1.1 

 

Pretendents ir reģistrēts: 

 LR komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja 

to paredz normatīvie akti; 

  LR Būvkomersantu 

reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, 

ja to paredz normatīvie akti. 

 

1.Attiecīgās institūcijas ārvalstīs 

izsniegtas reģistrācijas 

apliecības apliecināta kopija 

(Par Latvijā reģistrētiem 

pretendentiem Pasūtītājs iegūs 

informāciju valsts informācijas 

sistēmās) 

 

2.Būvkomersanta reģistrācijas 

apliecības vai cita līdzvērtīga 

dokumenta, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, 

apliecināta kopija. 

Par Latvijā reģistrētiem 

pretendentiem Pasūtītājs iegūs 

informāciju valsts informācijas 

sistēmās 

Iesniedz par: 

 Pretendentu;  

 Personālsabiedrības 

biedru, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība;  

 

11.2. Prasības pretendenta tehniskajām, profesionālajām spējām un Pretendenta piedāvātajam 

kvalificētajam personālam 

11.2.1 

 

Pretendenta 2014., 2015., 2016. 

un 2017. gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim ir veicis 

vismaz vienas ēkas vai telpu 

grupas atjaunošanu, atjaunoto 

telpu platība nav mazāka par 

400 m2 

 

 

 

1.Pieredzes apraksts saskaņā  ar 

veidni Nr.2 (Pielikums Nr.2). 

2. Vismaz viena pozitīva 

atsauksme par pieredzes 

aprakstā minētajiem darbiem. 

3. Pretendenta piedāvātā 

kvalificētā personāla saraksts 

saskaņā ar veidni Nr.3 

(pielikums Nr.3). 

Pretendents var balstīties uz 

citu personu tehniskajām un 

profesionālajām iespējām, 

ja tas ir nepieciešams 

konkrētā iepirkuma līguma 

izpildei, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Šādā 

gadījumā Pretendents 

pierāda Pasūtītājam, ka tā 

rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot šo 

personu apliecinājumu vai 

vienošanos par 

nepieciešamo resursu 

nodošanu Pretendenta 

rīcībā. Pretendents, lai 

apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai atbilstoša 

personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu 

iespējām tikai tad, ja šīs 

personas sniegs 

pakalpojumus, kuru izpildei 

attiecīgās spējas ir 

nepieciešamas. 



11.2.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs/a  

Pretendenta 2014., 2015., 2016. 

un 2017. gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim ir veicis 

vismaz vienas ēkas vai telpu 

grupas atjaunošanu, atjaunoto 

telpu platība nav mazāka par 

400 m2 

 

 

CV saskaņā ar veidni Nr.4 

(pielikums Nr.4). 

Latvijas Republikā spēkā esoša 

sertifikāta apliecināta kopija. 

Par Latvijā reģistrētiem 

pretendentiem Pasūtītājs iegūs 

informāciju valsts informācijas 

sistēmās 

 

11.2.3. elektroietaišu izbūves būvdarbu 

vadītājs/a 

CV saskaņā ar veidni Nr.4 

(pielikums Nr.4). 

Latvijas Republikā spēkā esoša 

sertifikāta apliecināta kopija. 

Par Latvijā reģistrētiem 

Pretendentiem Pasūtītājs iegūs 

informāciju valsts informācijas 

sistēmās 

 

 

Ja Pretendents līguma izpildei piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma dokumentos noteiktajām prasībām, tad papildus 

pievieno piesaistītās personas apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp 

pretendentu un piesaistīto personu konkrētā līguma izpildei 

Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendentam ir pienākums 

aizpildīt nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr. 6). 

Pretendentam Pielikumā Nr. 6 jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo 

pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo iepirkuma līguma daļas aptuveno līguma summu. Papildus iesniedz 

apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp Pretendentu un 

apakšuzņēmēju, konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Iepirkumu procedūrā izraudzītais Pretendents 

Līguma izpildes laikā apakšuzņēmēju nomaiņu vai apakšuzņēmēju piesaisti drīkst veikt tikai, 

saskaņojot to ar Pasūtītāju atbilstoši noslēgtā Būvdarbu līguma noteikumiem. 

Pretendents sagatavo un iesniedz būvdarbu izpildes grafiku nedēļās, tabulas veidā, norādot katra 

būvdarbu veida izpildes laiku un strādnieku skaitu objektā.  

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums par būvniecības procesā 

radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, 

nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Ja šāds Līgums jau ir noslēgts, tad 

iesniedz tā apstiprinātu kopiju. 

Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu saskaņā ar pielikumu Nr.1 (veidne Nr.1) un tāmes. 

Kopsavilkuma aprēķinu un būvdarbu apjomu sarakstu, kā arī lokālās tāmes jāsastāda atbilstoši 

Latvijas būvnormatīviem LBN 501-17, uz šo normatīvu 5.pielikumā dotās veidlapas. 



Kopsavilkuma aprēķins jāsastāda saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu atbilstoši LBN 501-17 

6.pielikumam. 

12. Papildus prasības pieteikumam: 
 

1) 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. 

2) Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs pieprasa sniegt 

rakstisku paskaidrojumu un dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanās pamatotību, jo 

Pasūtītājs vēlas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši Eiropas Savienības fondu 

programmas noteikumiem. Ja Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas nespēj dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanos, Pasūtītājs pieņem 

lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

3) 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. 

 

 

13. Pieteikumu izvērtēšanas kārtība: 

Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs nodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētiem projektiem”.   

 

14.Pielikumi: 

Nolikumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir neatņemama nolikuma sastāvdaļas: 

Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikums un Finanšu piedāvājuma veidne Nr.1; 

Pielikums Nr.2 - Pretendenta pieredzes apraksta veidne Nr.2; 

Pielikums Nr.3 - Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksta, veidne Nr.3; 

Pielikums Nr.4 – CV, veidne Nr.4; 

Pielikums Nr.5 - Kopsavilkuma aprēķins veidne Nr.5 

Pielikums Nr.6 - Piesaistīto apakšuzņēmēju sarakts, veidne Nr.6; 

Pielikums Nr.7 - Būvdarbu apjomu saraksti (Excel tabulas); 

Pielikums Nr.8 – Būvprojekta dokumentācija (zip fails). 

 



Pielikums Nr.1 

Veidne Nr. 1 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS: 
 
 

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 „TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, 

Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas atjaunošanas darbi TSI projekta 

MODERN_STEM vajadzībām”  (iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM); 

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 2018.gada 1 . o k t o b r i m  no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

Pretendents piekrīt iepirkuma noteikumiem un piedāvā veikt TSI 2.stāva mācību auditoriju 

vienkāršotas atjaunošanas darbus Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā, par līgumcenu: 

 

EUR _____________________(bez PVN) 

                                                                               cipariem un vārdiem 

 

 



 Apstiprinām, ka: 

1) Finanšu piedāvājuma līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu 

un kvalitatīvu izpildi, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, izpildei nepieciešamo 

līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no 

trešajām personām; Līgumcenā ietvertas visas būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā 

iespējamos sadārdzinājumus. Līgumcena tiek fiksēta uz visu darbu izpildes laiku un netiek pārrēķināta, 

izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 

2) esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām; 

3) informācija par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tādu personu nav , tabulu 

neaizpilda): 

  
1 

 

Persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās 

 

 Reģ. Nr.  

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  



Pielikums Nr. 2 

Veidne Nr. 2 

 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

__________________________________ 

 (Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.) 

 

pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 11.2. punkta prasībām 
 

Nr.p.k. Objekta nosaukums un 

pasūtītājs 

Būvdarbu 

veidi  

 

 Veikto būvdarbu 

apjoms (telpu platība 

m
2
) 

pasūtītāja 

kontaktpersona, 

kontakttālrunis 

Būvdarbu uzsākšanas 

un pabeigšanas datums 

1  

  

 Nosaukums  

   

m
2 

 
Amats, vārds uzvārds 

līgums-00.00.0000 

nodošanas –pieņemšanas 

akts- 

    Tālruņa Nr. 00.00.0000 

       
 

 

 

Norādīt tikai iepirkuma dokumentācijas prasībām visatbilstošākos objektu/s  

 

 

 
      

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

  



Pielikums Nr. 3 

Veidne Nr. 3 

 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

  

Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts Nolikuma 11.2. punkta prasībām 

 

 

 

Pakalpojumā paredzētais 

amats 

 

Piedāvātā speciālista 

vārds, uzvārds 

 

Saistība ar 

pretendentu 

Kvalifikāciju 

apliecinoša 

dokumenta Nr. 

un izdevējs 

     

 

 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

  



Pielikums Nr. 4 

Veidne Nr. 4 

 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

CURRICULUM VITAE 

Piedāvātā pozīcija līguma izpildē:_________________________________________ 

 

1. Uzvārds:  

2. Vārds:  

3. Personas kods:  

4. Izglītība:  

5. Mācību Iestāde  

Datums: no / līdz  

Iegūtais grāds vai diploms  

6. Darba vieta un amats:  

7. Specializācija (Profesionālā kompetence):   

8. Darba pieredze:   

Uzņēmums:   

Adrese:  

Datums no/līdz  

Amats:  

Darba apraksts:  

9. Cita saistītā informācija (ja nepieciešams)  

 

10. Iepriekšējo gadu laikā veiktie darbi, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā 

piedāvātajā pozīcijā līguma izpildē:  

 

Darba izpildes gads Pasūtītājs, kontaktpersona, 

tālr. 

Objekts Darba apraksts 

    

    

    

    

 

* būvdarbu vadītājam jānorāda veiktie darbi par 2014., 2015., 2016. un 2017. gadu līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim  

 

 

 



Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 
Ar šo es apņemos kā _________________________ (norādīt pozīciju)  uz pilnu slodzi strādāt pie līguma 
„TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas atjaunošanas 
darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām” izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts 
______________________(Pretendenta nosaukums) piedāvājumā, gadījumā, ja  šim Pretendentam tiks 
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.  Šī apņemšanās nav atsaucama. 
 
 
 

Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

Datums  

 



Pielikums Nr. 5 

Veidne Nr. 5 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

Kopsavilkuma aprēķins  

      

  (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)   

Objekta nosaukums   

Būves nosaukums   

Objekta adrese   

Pasūtījuma Nr.   

  Par kopējo summu (euro)_______________ 

  Kopējā darbietilpība (c/h)_______________ 

Nr. 

p. k. 

Kods, 

tāmes Nr. 

Būvdarbu veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

Tai skaitā Darb- 

ietilpība 

(c/h) darba alga būvizstrādājumi mehānismi 

1 1 Auditorija Nr.26            

2 2 Auditorija Nr.29       

3 3 Auditorija Nr.33           

  Kopā      

Virsizdevumi ( _____%)   

 

t. sk. darba aizsardzība   

Peļņa ( _____%)   

Pavisam kopā   

 

Sastādīja 

  

  (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________   

Pārbaudīja   

  (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Sertifikāta Nr.     

 

Būvdarbu apjomu saraksti pievienoti Excel formātā, atrodami vietnē www.tsi.lv. 
 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 



 

Pielikums Nr. 6 

Veidne Nr. 6 

TSI mācību korpusa Lomonosova ielā 1 K-3, Rīgā,  2.stāva mācību auditoriju vienkāršotas 

atjaunošanas darbi TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TSI 2018/3 STEM) 

 

____________________((Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) ietvaros paredzēto saistību izpildei 

esmu piesaistījis/piesaistīšu apakšuzņēmējus. 

 

Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp 

Pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei. 

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts: 

Nr. 

p.k. 

Norādīt visus 

paredzamos 

apakšuzņēmējus 

Norādīt procentos 

(%) apakšuzņēmēja 

sniedzamo būvdarbu 

vērtību no kopējās 

līguma vērtības  

Norādīt nododamās būvdarbu 

līguma daļas aptuveno līguma 

summu. 

Atzīmēt ar Jā / Nē tos 

apakšuzņēmējus, uz 

kuru iespējām 

pretendents balstās 

1.  Nosaukums un reģ. Nr.    

2.  Nosaukums un reģ. Nr.    

3.  Nosaukums un reģ. Nr.    

4.  Nosaukums un reģ. Nr.    

5.  Nosaukums un reģ. Nr.    

 

* Ja Pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.  

 

            

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

 
 
 

 


