
TIRGUS IZPĒTE 

 

1. Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums: SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS”  

Reģistrācijas nr.: 90000058625 

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

Kontaktinformācija: Raivis Ļaudams, telefona Nr.:26374578; e-pasts: 

iepirkumi@grobinasnamserviss.lv; projekti@grobinasnamserviss.lv    

2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: 

Būvuzraudzības pakalpojums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 42, Grobiņā, 

Grobiņas novadā ēkas būvdarbiem energoefektivitātes uzlabošanai 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un raksturojošie rādītāji: 
1. Būvuzraudzības pakalpojums jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un SIA 

“JaunRīga ECO”  izstrādāto ēkas fasādes apliecinājuma karti un apliecinājuma karti inženierbūvēm. 

2. Līguma ietvaros ir jāveic būvdarbu uzraudzība, nodrošinot šādus sertificētos būvspeciālistus*:  

2.1. Ēku būvdarbu būvuzraudzībā ar pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017.-2019.gads, 2020.gada 

periods līdz iesniegšanai) pieredzi vismaz 1 (vienas) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai II 

un/vai III grupas publiskas ēkas, kas atbilst 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.331 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 2.4. punktā 

noteiktajam, ar kopējo platību vismaz  500m2 ar energoefektivitāti paaugstinošu būvdarbu 

uzraudzībā; 

2.2. Siltumapgādes, ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; 

2.3. Ūdens un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā**. 

*Nepieciešamības gadījumā Pretendentam ir jāpiesaista citi nepieciešamie sertificētie speciālisti. 

** Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu, izslēdzot no iepirkuma 

priekšmeta  ūdens un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību.  

3. Tirgus izpētē var piedalīties pretendents, kas atbilst šādām prasībām: 

3.1. Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017.-2019.gads, 2020.gada periods līdz iesniegšanai), pretendents ir 

sniedzis kvalitatīvus līdzvērtīgus pakalpojumus (pēc apjoma - vismaz 1 (vienas) daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vai II un/vai III grupas publiskas ēkas, kas atbilst 30.06.2015. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas 

būves" 2.4. punktā noteiktajam, ar kopējo platību vismaz  500m2 ar energoefektivitāti 

paaugstinošu būvdarbu uzraudzībā), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darbi ir 

pieņemti ekspluatācijā.  

3.2. Reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā; 

3.3. Tirgus izpētes noteiktajā termiņā ir iesniedzis piedāvājumu, atbilstoši noteiktajām prasībām.   

4. Papildus informācija:  

4.1. 2.1. un 3.1. punktā tiks atzīta pieredze arī iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, ņemot vērā, ka 

attiecībā uz būvuzraudzību pastāv korelācija ar būvdarbiem, līdz ar to šie darbi nav atraujami viens 

no otra; 

4.2. Lai pasūtītājam būtu vieglāk pārliecināties par būvspeciālista ēku būvdarbu būvuzraudzībā un 

pretendenta pieredzi un tās atbilstību tirgus izpētes prasībām, pretendents pielikumā var pievienot 

papildus dokumentāciju, kas to apliecina un paskaidro (akti, atsauksmes, līgumi, apliecinājum 

kartes u.c.). Gadījumā, ja pēc piedāvājumā iesniegtās informācijas pasūtītājs nevarēs gūt pārliecību 

par 2.1. un 3.2. punktos noteikto, pasūtītājam ir tiesības prasīt pretendentam iesniegt papildus 

informāciju un dokumentāciju, kas to apliecina. 

5. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena; 

6. Maksimālā līguma cena  līdz 10 000 EUR bez PVN. 

4. Pakalpojuma izpildes vieta: 

Celtnieku ielā 42, Grobiņā, Grobiņas novadā 

mailto:iepirkumi@grobinasnamserviss.lv


5. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai: 

1. Piedāvājumu sagatavot un iesniegt atbilstoši tirgus izpētes formām. Piedāvājums sastāv no: 

1.1. Aizpildīta finanšu piedāvājuma (1.pielikums); 

1.2. Pretendenta pieredzes apliecinājuma (3.pielikums); 

1.3. Iesaistīto speciālistu saraksta (4.pielikums).  

2. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 3.novembrim plkst. 10:00 vienā no sekojošiem 

veidiem; 

2.1. sūtot uz e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu: birojs@grobinasnamserviss.lv 

vai iepirkumi@grobinasnamserviss.lv; 
2.2.iesniedzot personīgi SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” birojā Celtnieku ielā 36, Grobiņā, 

LV-3430. 

Pielikumā:  

1. Finanšu piedāvājuma forma; 

2. Tehniskā specifikācija; 

3. Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma; 

4. Iesaistīto speciālistu saraksta forma ; 

5. Līguma projekts; 

6. SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā ēkas fasādes apliecinājuma karte un apliecinājuma karte 

inženierbūvēm, kas akceptētas Grobiņas novada būvvaldē. 

 

 

Paraksts: ____________________________________   Datums:  

                      (valdes locekļa paraksts un atšifrējums) 
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