
              TIRGUS IZPĒTE 

1. Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums: SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" 

Reģistrācijas nr.: 42103012383 

Adrese: Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 

Kontaktinformācija: SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS“ tehniskais direktors Raivis Ļaudams, 

t. 26374578, e-pasts: raivis.buve@inbox.lv; 

iepirkumi@grobinasnamserviss.lv 

2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā ielā 60, Grobiņā, Grobiņas novadā tehniskās 

dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un raksturojošie rādītāji (specifikācija): 

3.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (kopā saukts – Darbs) jāveic 

saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto projektēšanas uzdevumu. 

3.2. Pretendenta atlases kritēriji – prasības Darba veicējam:  

3.2.1. Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīvo aktu prasībām, lai būtu tiesīgs veikt līgumā paredzētos darbus; 

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs; 

3.2.3. Pretendentam un tam piesaistītajam apakšuzņēmējam ir Darba veikšanai 

nepieciešamie instrumenti, iekārtas, licencēts programmnodrošinājums un 

tehniskais aprīkojums tehniskās dokumentācijas izstrādei.  

3.2.4. Pretendentam saskaņā ar spēkā esošajiem LR likumiem un normatīvajiem aktiem 

ir pieejams personāls ar atbilstošu izglītību, profesionālo kvalifikāciju un pieredzi: 

a) ēku konstrukciju projektētājs, kam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs Latvijas 

Būvinženieru savienības vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izsniegts būvprakses sertifikāts ēku 

konstrukciju projektēšanā un, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017.-2019.gads, 2020.gada 

periods līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze vismaz  2 (divu)  tehniskās 

dokumentācijas izstrādē, kur  veikta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar platību vismaz 

300m² un ne mazāk kā 2 stāvi atjaunošana vai pārbūve, t.sk. paaugstināta ēkas 

energoefektivitāte*; 

b) siltumapgādes sistēmu projektētājs, kuram ir kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts vai 

līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments un, kuram pēdējo 3 

(trīs) gadu laikā (2017.-2019.gads, 2020.gada periods līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir 

pieredze vismaz  1 (vienā) tehniskās dokumentācijas izstrādē, kur  veikta apkures sistēmas 

pārbūve*. 

* Tehniskās dokumentācijas darbi ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā 

3.3. Pretendents ir iesniedzis piedāvājumu noteiktajā termiņā, noformējis atbilstoši tirgus 

izpētes nosacījumiem un pievienojis pielikumā visu prasīto dokumentāciju. 

4. Pakalpojuma izpildes vieta: 

Lielā iela 60, Grobiņa, Grobiņas novads 

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 

5.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde – 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža*; 

5.2. Autoruzraudzība – visā būvdarbu gaitā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

* Izpildes termiņā ietilpst visu institūciju saskaņojumu/akceptu saņemšana, t.sk. Grobiņas 

novada Būvvaldē. 

6. Iepirkuma procedūra: 

6.1. Piemēro Publisko iepirkumu likumu, saskaņā ar kuru veic zemsliekšņa iepirkuma 

procedūru – tirgus izpēti; 
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6.2. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

7. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai: 

7.1. Piedāvājumu sagatavot un iesniegt atbilstoši pielikumā pievienotajām formām. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 3.jūlija plkst. 12:00 vienā no sekojošiem veidiem: 

7.2.1. e-pastā: birojs@grobinasnamserviss.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; 

7.2.2. personīgi SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” birojā Celtnieku ielā 36, Grobiņā,    

Grobiņas novadā; 

7.2.3. pa pastu – SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS”, Celtnieku iela 36, Grobiņa, 

Grobiņas novads, LV-3430 (pretendents ir atbildīgs, lai piedāvājums tiktu saņemts 

7.2.punktā noteiktajā termiņā). 

 

Pielikumā:  

1. Projektēšanas uzdevums; 

2. Finanšu piedāvājuma forma; 

3. Speciālistu pieredzes un kvalifikācijas veidlapa; 

4. Līguma projekts;  

5. Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantojamām ievaddatu vērtībām un ēkas 

energosertifikāts. 

 

Paraksts: ____________________________________   Datums:  
                                    (valdes locekļa vārds, uzvārds un paraksts) 
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