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“APSTIPRINĀTS” 

SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 

2020.gada 17. augusta 

Iepirkumu komisijas sēdē 

ar protokolu Nr. 1 

NOTEIKUMI 

CENU APTAUJAI 

“Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Dzintaru un Ceriņu ielās, Grobiņā, 

Grobiņas novadā (1. kārta)” 
identifikācijas numurs - GNS 2020/8_TI 

1. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS” 

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

Vienotais reģistrācijas numurs: 42103012383 

Tālruņa numurs: 63490230; 26374578 (par tehniskiem jautājumiem) 

Kontaktpersona Tehniskais direktors Raivis Ļaudams (par tehniskiem 

jautājumiem) 

E-pasta adrese: birojs@grobinasnamserviss.lv 

Tīmekļa vietne: http://grobinasnamserviss.lv/ 

2. Cenu aptaujas priekšmets: 

2.1. Cenu aptauju organizē Pasūtītājs; 

2.2. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 

2.3. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Cenu aptaujā „Kanalizācijas 

un ūdensvada izbūve Dzintaru un Ceriņu ielās, Grobiņā, Grobiņas novadā (1.kārta)” (id. 

nr. GNS 2020/8_TI). 

2.4. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas lejupielādējis vai saņēmis Cenu aptaujas 

dokumentus.  

3. Informācija par Cenu aptaujas priekšmetu 

3.1. Cenu aptaujas priekšmets ir būvdarbi - kanalizācijas un ūdensvada izbūve Dzintaru un 

Ceriņu ielās, Grobiņā, Grobiņas novadā (turpmāk – Iepirkuma priekšmets). 

3.2. Iepirkuma priekšmets tiks realizēts saskaņā ar SIA “IK projekts” izstrādāto būvprojektu 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve Dzintaru un Ceriņu ielās, Grobiņā, Grobiņas 

novadā”; 

3.3. Cenu aptaujā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šo noteikumu 

pielikumā Nr.1, kas saskaņā ar SIA “IK projekts” izstrādāto būvprojektu 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve Dzintaru un Ceriņu ielās, Grobiņā, Grobiņas 

novadā” un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu 

izpildei. 

3.4. Būvdarbu izpildes vieta: Dzintaru un Ceriņu ielās, Grobiņā, Grobiņas novadā (turpmāk 

– Objekts). 

3.5. Paredzamā līguma cena līdz 60000,00 euro bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – 

PVN). 

3.6. Būvdarbu līguma plānotais izpildes termiņš: 

Nr.p.k. Būvobjekta nosaukums 
Plānotais Būvdarbu 

uzsākšanas laiks 
Būvdarbu izpildes termiņš 

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve 

Dzintaru un Ceriņu ielās, Grobiņā, 

Grobiņas novadā 

2020.gada 

septembris/oktobris 

60 dienas no Būvdarbu 

uzsākšanas  
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3.7. Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

3.8. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir veicama Objekta vietas apskate, iepriekš 

saskaņojot laiku ar Noteikumu 1.punktā minēto kontaktpersonu par tehniskiem 

jautājumiem.   

4. Cenu aptaujas dokumenti 

4.1. Cenu aptaujas dokumentu (turpmāk – dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Cenu aptaujas 

noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama 

sastāvdaļa: 

4.1.1. SIA “IK projekts” izstrādātais būvprojekts (pielikums Nr.1); 

4.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā (veidne) (pielikums Nr.2); 

4.1.3. Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā (veidne) (pielikums Nr3); 

4.1.4. Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts (veidne) (pielikums Nr.4); 

4.1.5. Piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts (veidne) (pielikums Nr.5); 

4.1.6. Vienošanās protokols (veidne) (pielikums Nr.6); 

4.1.7. Apakšuzņēmēju saraksts (veidne) (pielikums Nr.7); 

4.1.8. Apakšuzņēmēja apliecinājums (veidne) (pielikums Nr.8); 

4.1.9. Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.9); 

4.1.10. Būvdarbu tāme (pielikums Nr.10); 

4.1.11. Apliecinājums par objekta apsekošanu (pielikums Nr.11). 

4.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju dokumentiem Pasūtītāja tīmekļa 

vietnē: www.grobinasnamserviss.lv sadaļā ”Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem 

Piegādātājiem ar dokumentiem iepazīties klātienē Pasūtītāja birojā Celtnieku ielā 36, 

Grobiņā, Grobiņas novadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš 

vienojoties ar Noteikumu 1.3.punktā minēto kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.  

4.3. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi dokumentos ir dokumentu 

neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša Piegādātājam. 

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

5.1. Ieinteresētas personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2020.gada 

31.augusta plkst.10.00 (darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00) SIA “GROBIŅAS 

NAMSERVISS” birojā, Celtnieku ielā 36, Grobiņā, ar drošu elektronisko parakstu 

parakstītu piedāvājumu uz e-pastu iepirkumi@grobinasnamserviss.lv vai līdz minētajam 

termiņam nosūta ierakstītu sūtījumu pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 

piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu SIA “GROBŅAS 

NAMSERVISS”, Celtnieku ielā 36, Grobiņā, ne vēlāk, kā līdz Noteikumos norādītajam 

piedāvājumu iesniegšanas laikam. 

5.2. Cenu aptaujas rezultātu vērtēšanā tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri 

saņemti līdz 2020.gada 31.augusta plkst.10.00. 

5.3. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai 

grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, marķējams un 

nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma 

izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks 

uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku 

piedāvājuma līdzdalību Cenu aptaujā. 

5.4. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

5.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi 

no Cenu aptaujas norises un iznākuma. 

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 

6.1. Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar dokumentos noteiktajām prasībām, 1 (vienā) 

piedāvājuma variantā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. 

6.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. Pretendents  
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iesniedz piedāvājuma  elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesējā (CD vai 

zibatmiņā), ieskenējot piedāvājuma oriģināleksemplāra dokumentus  un ierakstot 

finanšu piedāvājumu ar lokālajām tāmēm MS Excel formātā. Pretrunu gadījumos starp 

oriģinālo dokumentu un elektronisko versiju par pamatu tiks ņemts piedāvājuma 

oriģinālo papīra dokumentu saturs. 

6.3. Iesniegtajam piedāvājumam jābūt cauršūtam ar sanumurētām lapām, kas noformēts 

atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

6.4. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem 

jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā 

dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par 

pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā. 

6.5. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta 

pieteikums dalībai Cenu aptaujā, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un 

apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu, vai tās pilnvarotam 

pārstāvim. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta 

piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras 

apliecināta kopija, ko izsniegusi persona ar pārstāvības tiesībām. 

6.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai Cenu 

aptaujā, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta visu 

apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to 

pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). Arī 

pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības 

intereses Cenu aptaujā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar 

pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas 

apliecina šīs tiesības). 

6.7. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt 

Būvdarbu līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, 

jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to Cenu aptaujā vai tās pilnvarotam pārstāvim. 

Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija. Šī 

punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu 

pareizību un dokumentu caurauklojumus. 

6.8. Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 

22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra 

noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

6.9. Par jebkuru informāciju, kas ir ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpums, jābūt 

īpašai norādei. 

7. Kvalifikācijas prasības un dalības nosacījumi: 

7.1. Pretendentam juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās 

dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalstīs 

attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (neattiecas uz fiziskām personām). Ja 

Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības 

veicējam vai komersantam. 

7.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un attiecībā uz kuru pieņemts lēmums 

slēgt Būvdarbu līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc savas izvēles tā noformējas 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams Būvdarbu līguma 

noteikumu sekmīgai izpildei. 
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7.3. Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt 

komercdarbību būvdarbos attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

7.4. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, 

reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāizdara līdz Līguma 

noslēgšanas dienai. 

7.5. Ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad gadījumā, ja personu apvienība tiks 

noteikta par uzvarētāju šajā Cenu aptaujā, personu apvienība normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā līdz Līguma noslēgšanas dienai jāveic reģistrāciju Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

7.6. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 

2020.gads līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir realizējis vismaz 2 (divus) būvdarbu 

līgumus, kur katra būvdarbu līguma ietvaros ir veikta ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 

(lietus un/vai sadzīves kanalizācijas) tīklu būvdarbi ar kopējo līguma summu vismaz 

60000.00 euro. Līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un 

objektam/iem jābūt  nodotiem ekspluatācijā. 

7.7. Pretendenta rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi jābūt sertificētam speciālistam – 

Atbildīgam būvdarbu vadītājam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas, būvdarbu vadīšanā un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(t.i. 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gads līdz Piedāvājuma iesniegšanas 

dienai) ir vadījis ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu būvdarbus vismaz 2 (divus) 

būvdarbu līgumos, kur katra būvdarbu līguma ietvaros ir veikta ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas (lietus un/vai sadzīves kanalizācijas) tīklu būvdarbi. 

7.8. Pretendents Līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. 

8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 

8.1. Pretendentam jāiesniedz Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā, atbilstoši 

pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei. 

8.2. Pretendentam jāiesniedz informācija par Pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā 

atbilstoši pielikumā Nr.3 pievienotajai veidnei. Pielikumā pievienot pasūtītāja/u 

atsauksmi/es vai cita veida dokumentālu pierādījumu oriģinālus vai apliecinātas kopijas 

par Pretendenta norādīto pieredzi Būvdarbu veikšanā. 

8.3. Pretendentam jāiesniedz informācija par būvdarbu izpildei piedāvāto būvspeciālistu 

atbilstoši Noteikumu pielikumā Nr.4 pievienotajai veidnei. Sniegtajai informācijai 

jāapstiprina, ka Pretendenta rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi būs 6.8. punktā 

norādītais speciālists. 

8.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja (Nolikuma 6.8.punkts) 

profesionālās pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši pielikumā Nr.5 pievienotajai 

veidnei. 

8.5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā kā 

Pretendenta līgumdarbiniekam, vai jāiesniedz savstarpēja vienošanās (atbilstoši 

Noteikumu pielikumam Nr.6) vai līgums par darbu konkrētās Cenu aptaujas ietvaros, 

kurā ir arī apliecinājums, ka, uzvaras gadījumā, līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai viņš 

tiks piereģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbinieks (atbilstoši 

2014. gada 19. Augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”). 

8.6. Pretendentam jāiesniedz būvdarbu tāmes, pilnībā aizpildot pielikumā Nr.10 pievienoto 

formu, nemainot Pasūtītāja pielikumā Nr.10 EXCEL formas tabulās iestrādātos 

apjomus. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena (bez PVN), par kādu tiks veikti 

Būvdarbi, kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Sastādot darbu 

tāmes un kopsavilkuma formu izmantot EXCEL formulu „ROUND”, 2 cipari aiz 
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komata. 

8.7. Apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamās darba daļas vērtība ir vismaz 10% no kopējās 

līgumcenas, atbilstoši Noteikumu pielikumā Nr.8 pievienotajai veidnei, norādot katram 

apakšuzņēmējam nododamo Līguma daļu saskaņā ar  būvdarbu tāmi (pielikums Nr.10) 

8.8. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, tad jāiesniedz apakšuzņēmēja 

apliecinājums atbilstoši pielikumā Nr.8 pievienotajai veidnei; 

8.9. Objekta apsekošanas apliecinājums (pielikums Nr.11). Gadījumā, ja objekts nav 

apsekots, Pretendents iesniedz pamatojumu un skaidrojumu kādā veidā ir iepazinies ar 

objektu, kā arī apliecina, ka necels pretenzijas par papildus darbiem, kas bija 

konstatējami objekta apsekošanas laikā. 

9. Būvdarbu līguma slēgšana 

9.1. Būvdarbu līgums tiek slēgts saskaņā ar būvdarbu līguma projektu (pielikums Nr.9). 

Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši. 

9.2. Pasūtītājs patur tiesības nerealizēt visas Cenu aptaujas būvniecības 1. Kārtas daļas, ja ir 

nepietiekams pieejamais finansējums projekta realizēšanai. 

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Cenu aptauju, ja tam ir objektīvs  

iemesls. 

 


