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PAŠVALDĪBAS 
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“RŪJIENAS SILTUMS” 
Reģistrācijas Nr. 44103023807 

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240 
 

Rūjienā          2019.g. 19.septembris 

UZAICINĀJUMS 
Atklāta iepirkuma procedūrai 

Id.Nr. 2-9/2019 
 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums” veic cenu aptauju par 
būvuzraudzības pakalpojumiem projektā “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā 
Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un 
autoruzraudzība.”, iepirkuma ID Nr. 1-11/2018 paredzētajiem būvdarbiem. 

1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona: 

Pasūtītājs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”, reģ. Nr. 
44103023807, adrese: Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240 

Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr.:28611943, e-pasts: 
gints.veveris@rujienassiltums.lv vai Lietvede, e-pasts:info@rujienassiltums.lv, tālr. 64263009. 

2. Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš: 

2.1. Cenu aptaujas priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Siltumavota 
efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, 
tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, (ID Nr. 1-11/2018) ietvaros plānotajiem 
būvdarbiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Pielikumā būvprojekts minimālajā sastāvā. 

2.2. Līguma izpildes termiņš: objekta būvniecības laiks (provizoriski 8 mēneši), plānotais 
būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2019.gada novembris, objekta nodošana ekspluatācijā – 
2020.gada jūnijs. 

2.3. Pretendentam jānodrošina speciālistu klātbūtne objektā vismaz 2 reizes nedēļā, 
būvdarbu laikā pieaicinot pasūtītāja pārstāvja klātbūtni. 

2.4. Pretendentam jāseko līdz būvdarbu izpildes kvalitātes pārbaužu organizācija. 

2.5. Pretendentam jāveic iepirkuma tehniskā nolikuma salīdzināšana ar izstrādes procesā 
esošo būvprojektu un jāseko līdz, lai izvirzītās prasības tiktu ieprojektētas un ievērotas. (Tiks 
izsniegts tikai pēc būvuzraudzības līguma slēgšanas). 

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 30.septembrim plkst. 16:00, nosūtot uz e-pastu: 
gints.veveris@rujienassiltums.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi PSIA 
“Rūjienas siltums” birojā, Skolas ielā 6, Rūjienā. 
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4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā 

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā; 

4.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā; 

4.3. Uz pretendentu neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā 
noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

4.4. Uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) neattiecas neviens 
no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

4.5. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā 
noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem 

4.6. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir spēkā esoši būvprakses sertifikāti konkrētajās 
būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomās: 

1) ēku būvdarbu būvuzraudzība; 

2) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība; 

3) elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība. 

4.7. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019. 
gads līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir veicis  būvuzraudzību vismaz 1 (vienu) atsevišķu 
industriālo ēku jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbos un vismaz 1 (vienu) 
atsevišķu inženierbūves jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbos. Pretendenta 
norādītajos objektos ir jābūt pabeigtiem būvdarbiem un objektiem jābūt nodotam ekspluatācijā. 
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā 
arī pie attiecīgā objekta pasūtītāja. 

4.8. Piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 
2018. un 2019. gads līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir jābūt pieredzei vismaz 1 (vienas) 
industriālo ēku jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu būvuzraudzībai. 

4.9. Piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 
2018. un 2019. gads līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir jābūt pieredzei vismaz 1 (vienas) 
atsevišķu inženierbūves (inženiertīklu) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu 
būvuzraudzībai.  

4.10. Ja Pretendents piesaista speciālistus, kas nav tā darbinieki, Pretendents iesniedz 
dokumentu, kas apliecina speciālista piekrišanu veikt atbilstošos darbus līgumā, gadījumā, ja 
Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

5. Iesniedzamie dokumenti 

5.1.Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums. 

5.2.Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. 

5.3. Pretendenta pieredzi apliecinoši dokumenti (dokuments par objekta nodošanu 
ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs dokuments), kas 
apliecina nolikuma 4.7., 4.8., 4.9. punktā prasīto pieredzes nosacījumu izpildi, kopijas). 
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6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst 
nosacījumiem dalībai cenu aptaujā.   

8. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta 
kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs 
pakalpojuma līgumu. 

Samaksa ar Pretendentu par Darba izpildi tiek veikta vienā maksājumā pēc Objektu nodošanas 
ekspluatācijā un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 
pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot 
papildus samaksu Pretendentam. 
 
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Projekts nosaukums: 
“Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, projekta līguma Nr. 
4.3.1.0/17/A/020. 

 

 

Gints Vēveris 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 


