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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Atklāta konkursa  

„Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un 

ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K – ERAF 

 

ZIŅOJUMS 

 

 

2018. gada 21.aprīlī, Rīgā, Duntes ielā 22 

 

1. Pasūtītājs:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729, Duntes 22, Rīga, LV-1005. 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja 

mājas lapā 23/02/2018. 

Grozījumi veikti: 14/03/2018. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 01-6/30 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - energo un saimniecības nodaļas vadītājs 

Dainis Kalniņš, komisijas locekļi: valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode, galvenais ārsts Uģis 

Zariņš, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, un ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas 

A. Vaivodes 2018. gada 11. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/56 par grozījumiem, apstiprinātā iepirkuma 

komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājas vietnieks - energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, komisijas 

locekļi: valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode, galvenais ārsts Uģis Zariņš, galvenā iepirkumu 

speciāliste Vineta Vīksna. 

 

4. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām: 

Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, 

kas nepieciešams iepirkuma realizācijai. 

 

5. Pretendentiem noteiktās atlases prasības: 

35.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas 

Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām; 

35.2. Pretendentam ģenerāluzņēmēja statusā 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no būvprojekta 

apstiprināšanas būvvaldē līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) 

publisku ēku līdzvērtīgu būvprojektu izstrādē. Par 

līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kur 

37. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 

(Nolikuma 1.pielikums).  

38. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu 

piedāvājumu (Nolikuma 7.pielikums). 

39. Latvijā reģistrētiem komersantiem: 

dokuments par pilnvarotās personas tiesībām 

pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot 

piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos 
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katra līguma kopējā līgumcena ir ne mazāka par 

pretendenta piedāvāto līgumcenu par būvprojekta 

izstrādi bez PVN. 

Visiem projektēšanas līgumiem, ar kuriem tiek 

apliecināta šajā punktā pieprasītā pieredze, ir jābūt 

pabeigtiem un būvprojektiem jābūt akceptētiem 

attiecīgajā būvvaldē un nodotiem ekspluatācijā. 

35.3. Pretendents var nodrošināt šādus 

kvalificētus speciālistus:  

35.3.1. būvprojekta vadītājs – projektētājs. 

35.3.2. arhitektūras daļas vadītājs – projektētājs. 

35.3.3. būvkonstrukciju daļas vadītājs – 

projektētājs. 

35.3.4. būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu daļas vadītājs – projektētājs. 

35.3.5. būvprojekta elektroapgādes daļas vadītājs – 

projektētājs. 

35.3.6. apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmas daļas vadītājs – 

projektētājs. 

35.3.7. vājstrāvu tīklu daļas vadītājs – projektētājs. 

35.3.8. Medicīnas gāzu sistēmas daļas vadītājs – 

projektētājs. 

35.3.9. Ekonomikas daļas vadītājs – sertificēts 

būvspeciālists -. 

35.4. Pretendents drīkst piedāvāt vienu 

speciālistu vairākām pozīcijām, ja tas atbilst 

vienlaikus vairākiem speciālistiem izvirzītajām 

prasībām.  

35.5. Pretendenta iesaistītajiem ārvalstu 

speciālistiem ir jābūt izsniegtām licencēm, 

sertifikātiem vai citiem dokumentiem attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas 

Republikā.  

35.6. Pretendentam ir apdrošināta profesionālā 

civiltiesiskā atbildība par summu ne mazāku kā 

EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro, 00 

centi). Polise ir derīga atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

nosacījumiem. Polises noteikumi paredz atlīdzināt 

Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies 

būvniecības procesa laikā, ja to iemesls ir kļūdas 

izstrādātajā būvprojektā. Par šādiem zaudējumiem 

uzskatāmi, bet ne tikai, papildus būvdarbi, kuru 

apjomi nav iekļauti būvprojekta ekonomiskajā 

daļā, bet nepieciešami sekmīgai būvdarbu 

pabeigšanai, jebkuras pārbūves, projekta izmaiņas, 

dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā 

reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. 

Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: jāiesniedz 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas 

apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas 

izsniegtu izziņas kopiju, kas apliecina, ka 

pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieki ir 

reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā 

noteiktajā kārtībā;  

40. Latvijas komersantiem Pasūtītājs 

reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā 

pārbauda pats attiecīgā datu bāzē. Attiecībā uz 

ārvalstu speciālistiem papildus jāiesniedz licences, 

sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību 

nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī 

Latvijas Republikas kompetentas institūcijas 

izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecība. Ja ārvalstu speciālistam šādas apliecības 

nav, jāiesniedz pretendenta apliecinājums par to, ka 

šis speciālists atbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās 

darbības veikšanai Latvijas Republikā, un 

gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības 

slēgt iepirkuma līgumu, līdz līguma noslēgšanai 

attiecīgais speciālists iegūs Latvijas Republikas 

kompetentas institūcijas izsniegtu profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību 

41. Personu apvienības gadījumā papildus 

jāiesniedz: 

41.1. pilnvara par personu apvienības izvirzīto 

pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā 

un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt 

visu konkursa dokumentāciju; 

41.2. informācija par personu apvienībā 

ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka 

nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, 

kontaktpersona un tās tālruņa numurs; 

41.3. visu personu apvienības dalībnieku 

parakstīta saistību raksta (protokola, vienošanās, 

līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts 

personu apvienības dalībnieku atbildības 

sadalījums procentos, kā arī, ka personu apvienības 

dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības 

līguma noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu 

uzvaras gadījumā; 

41.4. Pretendentam jāiesniedz Nolikuma 

40.1.apakšpunktā norādīta dokumenta kopija par 

katru piesaistīto ārvalstīs reģistrēto personu 

apvienības dalībnieku. 

Nolikuma 40.2. un 40.4. apakšpunktā noteiktie 

dokumenti nav jāiesniedz, ja par šīm personām ir 
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izmaiņu saskaņošana un visi ar to saistītie 

izdevumi, kas radušies kļūdu dēļ projektā. 

35.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar 

Komerclikumu, tai piedāvājumu ir jāiekļauj visu 

piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts 

saistību raksta (protokola, vienošanās, cita 

dokumenta) oriģināls vai apliecināta kopija, kas 

apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

kompetenci un atbildības robežas un apņemšanos 

reģistrēt personālsabiedrību saskaņā ar nolikuma 

prasībām gadījumā, ja piegādātāju apvienība iegūs 

līguma slēgšanas tiesības.  

35.8. Ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad, tai piedāvājumā ir jāiekļauj 

personālsabiedrības līguma oriģināls vai 

apliecināta kopija vai izraksts, kā arī cita 

dokumenta (protokola, vienošanās, u.tml.) 

oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra 

personālsabiedrības biedra kompetenci un 

atbildības robežas, un limitu, ja tas nav atspoguļots 

personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.  

35.9. attiecībā uz pretendentu nav iestājies 

neviens no PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem 

izslēgšanas gadījumiem vai ir iestājušies PIL 

42.panta trešajā daļā paredzētie noilgumu termiņi, 

vai pretendents spēj pierādīt uzticamību PIL 43. 

pantā paredzētajā kārtībā un nav tādu apstākļu, kuri 

pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma 

procedūrā saskaņā ar PIL prasībām; 

Ja pretendents atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 

3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas 

gadījumiem, pretendents norāda to pieteikumā 

dalībai konkursa (Nolikuma pielikums Nr.1) vai 

EVIPD. 

36. Pretendents var balstīties uz trešo personu 

iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz 

pretendenta atbilstību profesionālās darbības 

veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja 

pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad 

pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie 

resursi. 

iesniegts EVIPD. 

42. Lai apliecinātu 35.2. noteiktās prasības 

izpildi, pretendenta pieredzes apraksts un 2 (divas) 

pozitīvas pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina 

līgumu izpildi.  

43. Lai apliecinātu 35.3. noteiktās prasības 

izpildi, pretendents iesniedz aizpildītu Nolikuma 

8.pielikumu (piesaistīto speciālistu kvalifikācija). 

44. Nolikuma 35.6.punktam atbilstoša 

profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polises kopija. Polisi var aizstāt ar 

apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu 

Pretendentam izsniegt šādu polisi ne vēlāk kā 

desmit darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas. 

45. Ja pretendents plāno iesaistīt līguma izpildē 

apakšuzņēmējus, nododot tiem pakalpojumu 

veikšanu vismaz 20 procentu vērtībā no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, tas iesniedz katra šāda 

apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību 

piedalīties pakalpojumu sniegšanā, norādot tos 

pakalpojumus, kurus viņš paredz veikt (nododamā 

līguma daļa), kā arī katram apakšuzņēmējam 

nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā 

vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Par 

apakšuzņēmējiem iepirkuma ietvaros tiek uzskatīti 

arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēja 

sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, 

ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā 

iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šī punkta izpratnē 

par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, 

kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam 

ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme 

apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā 

izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam 

vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā 

apakšuzņēmējā. 

46. Nolikuma 36.7. punktā minēto piegādātāju 

apvienības dokumentus.  

47. Nolikuma 36.8. punktā minētos 

personālsabiedrības dokumentus.  

48. Kā sākotnējo pierādījumu “Pretendenta 

atlases prasības” atbilstībai pretendents ir tiesīgs 

iesniegt EVIPD, kas pieejams tīmekļvietnē: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv. 

Gadījumā, ja pretendents kā sākotnējo pierādījumu 

“Pretendenta atlases prasības” atbilstībai iesniedz 

EVIPD, Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz 

Piegādātāju apvienība, EVIPD jāiesniedz atsevišķu 

par katru tās dalībnieku. Pretendents var 

Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts 

citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā 
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iekļautā informācija ir pareiza. 

49. Ja pretendents iesniedz EVIPD, tad 

piedāvājumā nav jāiesniedz Nolikuma 39. - 45. 

punktā noteiktos atlases dokumentus. 

Ja pretendents iesniedz EVIPD, Pasūtītājam 

jebkurā iepirkuma procedūras posmā ir tiesības 

prasīt, lai pretendents, ne vēlāk kā 5 darba dienu 

laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniedz 

visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā 

atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un 

informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama 

publiskās datubāzēs. Komisija nosaka  termiņu  

ņemot vērā samērīguma principu un nepieciešamo 

informācijas apjomu, bet ne ilgāku kā 5 darba 

dienas. 

 

6. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 

piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst 

to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir 

viszemākā. 

 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 28. martam plkst. 11:00, VSIA “Traumatoloģijas un 

ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai iepirkumu 

speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu. 

 

8. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena: 

Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvātā cena bez 

PVN 

1.  SIA “BM – projekts”, reģistrācijas nr. 40103196966, 

Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002 

73 700.00 

2.  SIA “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”, reģ. nr. 

40003384943, Kr. Valdemāra iela 22-2, Rīga, LV-1010 

52 000.00 

3.  SIA “DUAL ARHITEKTI”, reģ nr. 4020321187, 

Kalnciema iela 40E, Rīga, LV-1046 

52 700.00 

4.  SIA “Campaign”, reģ. nr. 50003773841, Lāčplēša iela 21-

8, Rīga, LV-1011 

29 934.02 

5.  SIA “REM PRO”, reģ. nr. 41503041904, 18.novembra iela 

37a, Daugavpils, LV-5401 

95 347.00 

 

9. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, lēmuma pamatojums, (11.04.2018. Protokols Nr. 6 

– ERAF un 21.04.2018. Protokols Nr. 7 – ERAF): 

9.1. Iepirkuma komisija, veicot piedāvājumu vērtēšanu pēc pretendentu skaidrojumu saņemšanas, 

konstatēja, ka: SIA “BM – projekts” piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām, SIA “Ozola&Bula, athitektu birojs” piedāvājums ir noraidīts kā neatbilstošs 

nolikuma prasībām, jo pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 35.2., 35.3. un 43.punktu 

prasībām,  SIA DUAL Arhitekti” piedāvājums ir noraidīts kā neatbilstošs nolikuma prasībām, 

jo pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 35.2.punkta prasībām. SIA “Campaign” 

piedāvājums ir noraidīts kā neatbilstošs nolikuma prasībām, jo pretendenta kvalifikācija 

neatbilst nolikuma 35.3. un 43.punktu prasībām, SIA “REM PRO” piedāvājums ir noraidīts 
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kā neatbilstošs nolikuma prasībām, jo pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 

35.2.punkta prasībām. 

9.2. Saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu nr. 107 “Iepirkumu 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 

izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu šajos noteikumos paredzētajos 

gadījumos, kā arī tad, ja par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas 

komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos pasūtītājs var jebkurā brīdī 

pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

Iepirkuma komisija secina, ka viena pretendenta atbilstošs piedāvājums norāda uz to, ka 

iepirkuma nolikuma atlases prasības ir neatbilstošas iepirkuma specifikai un nenodrošina 

Publisko iepirkuma likumā noteikto mērķi nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī 

vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, līdz ar to, iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot 

par, nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    __________________ I. Rantiņa 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  __________________ D. Kalniņš 

 

Komisijas locekļi:      __________________ A. Vaivode 

 

__________________ U. Zariņš 

 

__________________ V. Vīksna 


