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1.
Ziņas par pasūtītāju
1.1. Iepirkuma procedūru “Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas
Nr.RŪ-2019/117KF (turpmāk – Iepirkuma procedūra), organizē SIA “Rīgas ūdens”
(turpmāk - Pasūtītājs).
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495
Reģ. Nr.40103023035
Tālrunis: +371 67 088 555
Fakss: +371 67 088 418
e-pasta adrese: office@rigasudens.lv
Mājas lapa: www.rigasudens.lv
Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/iepirkumi.
1.2. Pasūtītāja kontaktpersona
1.2.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu
speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese:
ieva.aprane@rigasudens.lv.
2. Vispārīgā informācija
2.1. Iepirkuma mērķis
Iepirkuma mērķis ir noteikt Iepirkuma procedūras nolikuma (turpmāk – Nolikums)
prasībām atbilstošu piegādātāju, kas veiks būvprojekta ekspertīzi.
2.2. Iepirkuma priekšmets
2.2.1. Iepirkuma priekšmets ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAKALME” izstrādātā
būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā” daļā par III grupas būvēm ekspertīze saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Pielikums Nr.1), iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) projekta
noteikumiem (Pielikums Nr.2), kā arī normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk –
Pakalpojumi)
2.2.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71319000-7.
2.3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš
Ekspertīzes atzinuma sagatavošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš ir 30
(trīsdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Ja saskaņā ar negatīvā
ekspertīzes atzinumā norādīto nepieciešams novērst neatbilstības Būvprojektā,
Izpildītājs ekspertīzes atzinumu sagatavo 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no
Būvprojekta, kurā novērstas neatbilstības, saņemšanas.
2.4. Iepirkuma izsludināšana
2.4.1. Iepirkums tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:
2.4.1.1. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā;
2.4.1.2. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv.
2.5. Līguma projekts
Līgumu projekta (Pielikums Nr.2) noteikumi Pretendentam (turpmāk - Pretendents)
ir saistoši, sagatavojot piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.
3.
Informācijas apmaiņa
3.1. Nolikuma teksts tiek publicēts Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā.
3.2. Saziņa starp Pasūtītāju, Piegādātājiem un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros
notiek latviešu valodā pa faksu, pastu vai elektronisko pastu, saziņas dokumentā
ietverot Iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
Iepirkums tiek veikts projekta Nr.5.3.1.0/18/I/002 "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" ietvaros

3

3.3. Piegādātāja un Pretendenta saziņas dokuments, kas nosūtīts pa faksu, ir uzskatāms par
saņemtu brīdī, kad nosūtītājs e-pastā ir saņēmis Pasūtītāja kontaktpersonas
apliecinājumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
3.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūru,
Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.5. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar atbildes nosūtīšanu
Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapas
iepirkumu sadaļā, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.6. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo
informāciju Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā ne vēlāk kā dienu laikā pēc tam,
kad publicēts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par
grozījumiem un nosūta informāciju par grozījumiem visiem ieinteresētajiem
piegādātājiem, ja tādi ir zināmi.
3.7. Iepirkuma procedūras norises laikā sarakste starp Pasūtītāju, Piegādātājiem un
Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā.
4. Piedāvājuma sagatavošana
4.1. Vispārīgie noteikumi
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Iepirkuma procedūrai jāiesniedz līdz 2019.gada
10.septembra plkst.11.00, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvā,
306.kab., Rīgā, LV-1495, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta
sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam
termiņam.
4.1.2. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un elektronisku
pieeju Būvprojektam, pirms piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājs vai tā pilnvarotais
pārstāvis (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja kontaktpersonai jāiesniedz atbilstoša
pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1) var
iepazīties ar Būvprojektu, iepazīšanās ar Būvprojektu laiku iepriekš saskaņojot ar SIA
“Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta direktora vietnieku attīstības
jautājumos
Mārci
Cepurīti,
mob.29413936,
e-pasta
adrese:
marcis.cepurītis@rigasudens.lv vai SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības
departamenta direktora vietnieku investīciju projektu īstenošanas jautājumos Juri Sīpolu,
mob.29477171, e-pasta adrese: juris.sipols@rigasudens.lv.
Ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā Piegādātājam vai tā
pilnvarotajam pārstāvim pirms iepazīšanās ar Būvprojektu jāiesniedz šajā punktā
norādītajai kontaktpersonai konfidencialitātes apliecinājums saskaņā ar Nolikuma
Pielikumu Nr.7.
4.1.3. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
4.2. Piedāvājumu derīguma termiņš
4.2.1. Piedāvājumu derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma
derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava
piedāvājuma derīguma termiņu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma
derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
4.3. Pretendenta piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
4.3.1. Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 6.1.punktu.
4.3.2.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 6.2.punktu.
4.4. Piedāvājuma noformējums
4.4.1.Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā
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ievieto piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus.
4.4.2.Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls drukātā formātā un 1
(viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniska datu nesēja, uz eksemplāriem
atbilstoši saturam norādot ”Oriģināls” vai ”Kopija”.
4.4.3. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda:
“SIA „Rīgas ūdens”, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss,
1.stāvs, 306.kab.
Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvprojekta daļas par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze”,
identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF
Neatvērt pirms 2019.gada 10.septembra plkst.11.00.
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa
numurs, e-pasta adrese>”.
4.4.4. Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām,
parakstītam un apzīmogotam, ar pievienotu satura rādītāju.
4.4.5. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
4.4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus
un aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt
pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt
skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem
un skaitļiem, kā arī jābūt bez labojumiem un dzēsumiem.
4.5. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
4.5.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar Iepirkuma procedūras izsludināšanas
dienu.
4.5.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina
Pretendenta piedāvājuma iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu iesniegšanas
termiņā.
4.5.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti
atbilstoši Nolikuma prasībām.
4.6. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība
4.6.1.Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iesniegtajos
piedāvājumos veikt grozījumus, paziņojot par to rakstiski un uz aploksnes norādot:
“Grozījumi piedāvājumā iepirkuma procedūrai „Būvprojekta daļas par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze”, id.Nr.RŪ2019/117KF. Neatvērt pirms 2019.gada 10.septembra plkst.11.00”.
4.6.2. Pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegtos
piedāvājumus, paziņojot par to rakstiski un uz aploksnes norādot: “Piedāvājuma
iepirkuma procedūrai „Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze”, id.Nr.RŪ-2019/117KF,
atsaukums. Neatvērt pirms 2019.gada 10.septembra plkst.11.00”.
4.6.3.Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.
4.6.4. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem
atdoti netiek.
5. Pretendenta atlases prasības
5.1. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
5.1.1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts.
5.1.2. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai
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valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi
(tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā
no valstīm pārsniedz 150 euro. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju tā
kvalifikācijas novērtēšanai vai nepastāv situācija, ka vispār nav sniedzis pieprasīto
informāciju.
5.1.3. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo
personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās,
kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības vai personu apvienības biedru, tā valdes
vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja
pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, neattiecas Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta
pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
5.1.4. Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.punktā minētie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
attiecas uz Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), un katru no
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai katru
personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un
personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras
iespējām Pretendents balstās) 1.
5.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības
5.2.1. Pretendents un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai
plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kas ir juridiskā persona) normatīvajos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2.2. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts Līgums, vismaz vienam personu apvienības
dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai
apakšuzņēmējam (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt
apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija
Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, būs jābūt reģistrētam
Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un būs jānodarbina vismaz
būvprojekta ekspertīzes vadītājs - būvspeciālists ar patstāvīgās prakses tiesībām
attiecīgās ekspertīzes veikšanā. Šajā punktā minētajām personām, kas nav reģistrējušies
Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā vai nenodarbina
būvspeciālistu ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā, jāiesniedz
apliecinājums, ka tas tiks izdarīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas saņemšanas.
5.2.3. Pretendents Pakalpojumu izpildei var nodrošināt šādus būvspeciālistus:
5.2.3.1. Būvprojekta ekspertīzes vadītāju - būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs būvprakses
sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,
būvprojektu ekspertīzē;
5.2.3.2. Būvkonstrukciju ekspertu – būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs būvprakses
sertifikāts ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīzē;
5.2.3.3.Elektroietaišu ekspertu – būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts
elektroietaišu būvprojektu ekspertīzē (līdz 1 kV);
5.2.3.4.Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertu – būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs
būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīzē.
Ārvalstu speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām
attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, t.sk., ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence,
Izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, kuras ir piesaistītas tikai
kādu noteikto darbu veikšanai, bet ar to iespējām netiek apliecināta pretendenta atbilstība kvalifikācijas
prasībām
1
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sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu
nepieciešamību nosaka speciālista reģistrācijas valsts normatīvie tiesību akti).
Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas
Pretendentam, kurš Pakalpojuma sniegšanai paredzējis piesaistīt ārvalstu speciālistus
(tas ir, nominēt ārvalstu speciālistu kādā no šajā punktā noteiktajām pozīcijām),
ārvalstu speciālistam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu jāreģistrējas Būvniecības informācijas
sistēmas būvspeciālistu reģistrā.
5.2.4. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās)
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas
prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
6.
Piedāvājuma dokumenti
6.1. Pretendentu atlases dokumenti
6.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Pielikums Nr.3).
6.1.2. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvara, kas apliecina piedāvājumu
parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši juridiskās personas darbību
reglamentējošiem dokumentiem.
6.1.3. Gadījumā, ja Pretendents atbilst kādam no Nolikuma 5.1.1.punktā minētajiem
izslēgšanas gadījumiem, Pretendents piedāvājumā ietver skaidrojumus un
pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.pantam.
6.1.4. Gadījumā, ja Pretendents atbilst Nolikuma 5.1.3.punktā minētajam izslēgšanas
gadījumam (Sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas gadījumiem), tad
piedāvājumam Pretendents pievieno paskaidrojumu, kas apliecina, ka noteiktās
sankcijas neietekmē iepirkuma līguma izpildi.
6.1.5. Par ārvalstī reģistrētu Pretendentu, visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī personu, uz kuras spējām Pretendents balstās, un
apakšuzņēmēju (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt
apakšuzņēmēju, kas ir juridiska persona) jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina reģistrāciju atbilstoši tās valsts
normatīvo aktu prasībām.
6.1.6. Pretendentam, personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents
Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus,
kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmas
Būvkomersantu reģistrā, bet nav reģistrējies Būvniecības informācijas sistēmas
Būvkomersantu reģistrā vai nenodarbina vismaz būvprojekta ekspertīzes vadītāju būvspeciālistu ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā, jāiesniedz
apliecinājums, ka tas tiks izdarīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas.
6.1.7. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai paredzējis piesaistīt ārvalstu speciālistus,
ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka speciālista reģistrācijas valsts
normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālista
kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo pakalpojumu
sniegšanai, kā arī par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma
slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk 30 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par Līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas saņemšanas dienas reģistrēsies Būvniecības
informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā.
6.1.8. Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu pieejamības apliecinājumi atbilstoši Speciālistu
pieejamības apliecinājuma veidnei (Pielikums Nr.5)
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6.1.9. Ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanā plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendenta
apliecinājums par Pakalpojumiem, kurus Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem,
un rakstisks apakšuzņēmēju apliecinājums par apakšuzņēmēju gatavību sniegt
Pakalpojumus atbilstoši Pielikuma Nr.4 veidnei
6.1.10. Pretendentam ir tiesības iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām
Pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma
procedūrā, ja Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents
iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā
noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un
informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotais
iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē:
http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta
veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem,
norādot saiti uz to.
6.2. Finanšu piedāvājums
6.2.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikuma Nr.6 veidni.
6.2.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu
piedāvājumā jāiekļauj visas iespējamas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā izpildītu
Pakalpojumu saskaņā ar Nolikumu, Tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumiem un
saistošo normatīvo aktu prasībām. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Pakalpojuma kopējā cena
ar PVN jānorāda atsevišķi.
7. Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība
7.1. Piedāvājumu atvēršana
7.1.1. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 10.septembrī,
plkst.11.00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Mazajā zālē
(313.telpā).
7.1.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
7.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu (bez PVN). Pēc piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā
atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma veidnei norādīta piedāvātā cena.
7.1.4.Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē
nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
7.1.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un
turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
7.1.6. Ja Pretendents pieprasa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu, tas
Pretendentam tiek izsniegts 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
7.2. Piedāvājumu vērtēšana
7.2.1. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikumā noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek
neatvērtā veidā nosūtīti Pretendentam atpakaļ uz adresi, kas norādīta, iesniedzot
piedāvājumu.
7.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta
piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma
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dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā
norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras
sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā,
tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta
piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms
iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas
attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi
kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
7.2.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma
procedūrā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma
procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām
prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
7.2.4. Izskatot Pretendentu Atlases dokumentus un izmantojot publiski pieejamās datubāzes,
Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru
iespējām Pretendenti balstās, atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents, persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, vai apakšuzņēmējs:
7.2.4.1. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta
Kvalifikācijas prasībām, kas uz tiem attiecināmi, vai
7.2.4.2. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.
7.2.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija
ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija
izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
7.2.6. Nolikuma 5.2.1.punkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu, visu
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī
personu, uz kuras spējām Pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kas ir juridiskas
personas, reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs
Uzņēmumu reģistra datubāzē.
7.2.7. Nolikuma 5.2.2.punkta izpildi Latvijā reģistrētam Pretendentam, personu apvienības
dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai
apakšuzņēmējam (ja Pretendents pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt
apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācijas
Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbaudīs,
izmantojot Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmu.
7.2.8. Nolikuma 5.2.3.punkta izpildi Latvijā sertificētiem speciālistiem Pasūtītājs
pārbaudīs, izmantojot Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmas
Būvspeciālistu reģistru.
7.2.9. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Finanšu piedāvājumu atbilstību
Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Finanšu piedāvājums nav ietverts piedāvājumā
vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
7.2.10. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska
un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.
7.2.11. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija
izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez PVN).
7.2.12. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
7.2.13. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas
tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti
lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa
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no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem2,
kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem,
dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta
piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt
tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus
objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
7.2.14. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma
slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, pārbauda, vai iepriekšminētajām personām
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 euro. Pasūtītājs attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi
dzīvojošiem Pretendentiem ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu
dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pēdējā datu aktualizācijas
datumā. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un
astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro
apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.
7.2.15. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Pretendenta un personas,
uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.punkta
prasībām, Pasūtītājs pieprasa šādas izziņas:
a. Izziņu, ko izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un
personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas
process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
b. Izziņu, ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas
apliecina, ka Pretendentam vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā
dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;
c. Izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka
ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam vai personai,
uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to
pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro.
7.2.16. Pretendents iesniedz tādas kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus
dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, kas izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas
ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta
izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
7.2.17. Ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir
personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem
personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības
dalībniekiem.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem
tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami
Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba
apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi; 5) Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības
atbalstu.
2

Iepirkums tiek veikts projekta Nr.5.3.1.0/18/I/002 "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" ietvaros

10

7.2.18. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta vai
personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai
izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās
nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
7.2.19. Lai pārbaudītu, vai uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma
guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota
pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru,
tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai
prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās
daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas
ievietota visu ANO, ES, Latvijas nacionālo un sankciju datubāzē, Eiropas Komisijas
Sankciju kartē un ASV noteikto sankciju datubāzē.
8.
Pasūtītāja un iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1.1. Pasūtītājs Iepirkuma procedūras veikšanai (Iepirkuma procedūras organizēšanai)
izveido Iepirkuma komisiju.
8.1.2. Iepirkuma komisija sagatavo Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu,
sagatavo grozījumus Nolikumā un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.
8.1.3. Iepirkuma Komisija risina visus ar Iepirkuma procedūras norisi un organizēšanu
saistītos jautājumus.
8.1.4. Iepirkuma komisija, tajā skaitā, var:
8.1.4.1. pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus.
Pirms darba uzsākšanas Iepirkuma komisijā, speciālists vai eksperts paraksta
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi
ieinteresēts kāda konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Eksperts/-i par
piedāvājumu/-iem sniedz rakstisku atzinumu, kuru pievieno lēmumam par tiesību
slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu;
8.1.4.2. veikt piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Nolikumā norādītajam;
8.1.4.3. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;
8.1.4.4. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;
8.1.4.5. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
8.1.4.6. ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu,
pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
8.1.5. Iepirkuma komisija Nolikumu, tā grozījumus, Iepirkuma procedūras rezultātus
iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdei.
8.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
8.2.1.Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru.
8.2.2. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
8.2.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt
Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš
piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
8.2.4.Pieņemt lēmumu par Iepirkuma procedūras uzvarētāju, ja Iepirkuma procedūrā piedalās
tikai viens Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.
8.2.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma.
8.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc tam, kad Iepirkuma procedūras rezultātus ir
apstiprinājusi Pasūtītāja valde.
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9.
Pretendentu tiesības un pienākumi
9.1. Pretendentu tiesības
Piedalīšanās Iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.
9.2. Pretendenta pienākumi
9.2.1. Pretendents ir atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visas Nolikumā iekļautās un
saistošo normatīvo aktu prasības.
9.2.2. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto ziņu (datu) patiesumu.
10. Līguma slēgšanas kārtība
10.1. Lēmumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5
(piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas.
10.2. Iepirkuma procedūrā uzvarējušam Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma jāparaksta Līgums atbilstoši Pretendenta piedāvājumam
un Līguma projektam (Pielikums Nr.2).
10.3. Ja Iepirkuma procedūras uzvarētājs Nolikuma 10.2.punktā noteiktajā termiņā Līgumu
neparaksta, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Iepirkuma procedūras uzvarētājs ir
atteicies no Līguma noslēgšanas un attiecīgi pārskatīt Iepirkuma procedūras rezultātus,
slēdzot Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš
piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
10.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis
piedāvājumu ar viszemāko cenu un kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai
pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, šādos gadījumos:
10.4.1. Pretendents līdz Nolikuma 6.1.6.punktā norādītajam termiņam nav reģistrējies
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai nav nodarbinājis
būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā;
10.4.2. Pretendents Nolikuma 10.2.punktā norādītajā termiņā neierodas parakstīt
Līgumu;
10.4.3. Pretendenta piedāvātais ārvalstu speciālists līdz Nolikuma 6.1.7.punktā
norādītajam termiņam nav reģistrējies Būvniecības informācijas sistēmas
būvspeciālistu reģistrā.
10.5. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz
Pasūtītājam Nolikuma 3.4.punktā noteiktajā termiņā.
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Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(DARBA UZDEVUMS)
būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā” daļas III grupas būvēm ekspertīzei
Būvprojekts:
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā”, 2019. (turpmāk – Būvprojekts). Būvprojekta izstrādātāji - SIA
“LAKALME”, SIA “PARNAS”, SIA “DEVONS”, SIA “VERTEX PROJEKTI” un SIA
“S.O.S. projekti”.
Darba uzdevums:
Veikt Būvprojekta ekspertīzi un sniegt izvērtējumu par Būvprojekta atbilstību
normatīvo aktu, Tehniskās specifikācijas (projektēšanas uzdevuma) un izdoto tehnisko
noteikumu prasībām.
Ekspertīze jāveic tikai Būvprojekta kanalizācijas sūkņu staciju (III grupas būves)
daļai, izvērtējot vispārīgo (VD, TI, ĢI), teritorijas (ĢP, TS-CD) un inženierrisinājumu (BK,
UKT, ELT, EST, VAS, DOP un E) sadaļas. Būvprojekta sastāvā ir 8 pazemes sadzīves
kanalizācijas sūkņu stacijas bez virsbūves, ar stikla šķiedras korpusu (GRP), diametru no 1.8
līdz 2.8m, aprīkotas ar 2 iegremdētiem sūkņiem (katra ražība no 2 līdz 46 l/s).
Jāizvērtē arī būvizstrādājumu izvēles ekonomiskā pamatotība, kā arī darbu apjomu un
tāmes pozīciju pietiekamība sekmīgai objekta nodošanai ekspluatācijā.
Nodevumi:
Atzinums jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros izdrukātā formātā un 1 (vienā) eksemplārā
elektroniskā formātā uz datu nesēja.
Būvprojekta nodošanas kārtība:
Pēc Līguma spēkā stāšanās Būvprojektu izdrukātā un elektroniskā formātā var saņemt
SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Meierovica bulvārī 1, Rīgā, pirms tam sazinoties ar SIA “Rīgas
ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta direktora vietnieku attīstības jautājumos Mārci
Cepurīti, mob.29413936, e-pasta adrese: marcis.cepurītis@rigasudens.lv vai SIA “Rīgas
ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta direktora vietnieku investīciju projektu
īstenošanas
jautājumos
Juri
Sīpolu,
mob.29477171,
e-pasta
adrese:
juris.sipols@rigasudens.lv
Par Būvprojekta nodošanu Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. 3 (trīs) dienu
laikā pēc Līguma izpildes Būvprojekts nodod atpakaļ.
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Pielikums Nr.2
LĪGUMA PROJEKTS
Līgums Nr._________
par būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III
grupas būvēm ekspertīzi
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF)
Rīgā, 2019.gada ____._____________
SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās _____________________________ personā,
kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2019.gada ___________ lēmuma (protokols
Nr.2.4.1/2019/___) pamata, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
________________, reģ. Nr.___________, tās ____________________________ personā,
kur_ darbojas uz _________________pamata, turpmāk – „Izpildītājs”, no otras puses,
turpmāk abi kopā – „Līdzēji”, atsevišķi – „Līdzējs”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk –
„Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅI
1.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ar saviem spēkiem un līdzekļiem, saskaņā ar
Pasūtītāja Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) apņemas veikt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LAKALME” izstrādātā būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” daļā par III grupas
būvēm, turpmāk – “Būvprojekts”, ekspertīzi un sagatavot ekspertīzes atzinumu
(turpmāk – Pakalpojumi).
1.2. Izpildītājs par Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta ekspertīzi sagatavo atzinumu
(turpmāk – Atzinums) saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un iesniedz to Pasūtītājam. Ja saskaņā ar Atzinumā
norādīto nepieciešams novērst neatbilstības, Izpildītājs sagatavo Atzinumu par
Būvprojektu, kurā novērstas neatbilstības (turpmāk – galīgais Atzinums).
1.3. Atzinuma sagatavošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāra
dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Ja saskaņā ar Atzinumā norādīto Būvprojektā
nepieciešams novērst neatbilstības, Izpildītājs galīgo Atzinumu sagatavo 10 (desmit)
kalendāra dienu laikā no Būvprojekta, kurā novērstas neatbilstības, saņemšanas dienas.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pasūtītājs pēc Līguma spēkā stāšanās izsniedz Izpildītājam Būvprojektu Pielikumā
Nr.1 noteiktajā kārtībā.
Izpildītājs sagatavo Atzinumu un galīgo Atzinumu (ja nepieciešams) un
nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma papildus sniedz konsultācijas
saistībā ar sagatavoto Atzinumu un galīgo Atzinumu (ja nepieciešams).
Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem.
Izpildītājam ir pienākums gan Atzinuma un galīgā Atzinuma (ja nepieciešams)
sagatavošanas procesā, gan pēc Atzinuma un galīgā Atzinuma (ja nepieciešams)
pieņemšanas no Pasūtītāja puses ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt Pasūtītājam papildus skaidrojumus,
konsultācijas, nepieciešamos precizējumus un komentārus par Atzinuma un galīgā
Atzinuma (ja nepieciešams) sagatavošanas gaitu un sagatavoto Atzinumu un galīgo
Atzinumu (ja nepieciešams).
Izpildītājam jānodrošina, ka Pakalpojumus Līguma ietvaros sniedz Uzņēmēja
piedāvājumā cenu aptaujai ar id.Nr.RŪ-2019/117KF norādītie būvspeciālisti.
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3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs saņem samaksu tikai par pienācīgi sniegtiem
Pakalpojumiem.
Par pienācīgi sniegtiem Pakalpojumiem tiek uzskatīts Izpildītāja sagatavots Atzinums
un galīgais Atzinums (ja nepieciešams) atbilstoši Latvijas būvniecības likumam un
Vispārējiem būvnoteikumiem.
Līguma pienācīgu izpildi Līdzēji apliecina ar Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas
akta (turpmāk – Akts) parakstīšanu.
Pēc Atzinuma un galīgā Atzinuma (ja nepieciešams) sagatavošanas, kā arī papildus
konsultāciju sniegšanas saistībā ar tiem, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam
Aktu.
Pasūtītājs paraksta Aktu vai izsniedz Izpildītājam motivētu atteikumu parakstīt Aktu 10
(desmit) dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pasūtītājam.
Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu Atzinumu (tai skaitā, galīgo Atzinumu, ja
nepieciešams) saņem samaksu EUR ___________ (___________) bez PVN. PVN tiek
piemērots spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs nodrošina Līguma 3.6.punktā Izpildītājam noteiktās atlīdzības samaksu ar
pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu, kurš norādīts rekvizītu daļā, 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no Akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
Izpildītājs apņemas iesniegt Līguma 3.7.punktā minēto rēķinu vismaz 20 (divdesmit)
dienas pirms tā apmaksas termiņa.

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
4.1. Izpildītājs atbild par Atzinuma un galīgā Atzinuma (ja nepieciešams) atbilstību
Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, kā arī tā kvalitāti.
4.2. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām
personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida
saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu
rakstisku piekrišanu.
4.3. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas darbības
rezultātā, vai tādu objektīvu un no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, ko tie
neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība
neiestājas.
5. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties. Visi
grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā.
5.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus
zaudējumus, šādos gadījumos:
5.3.1. Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņu ilgāk kā 15
(piecpadsmit) dienas;
5.3.2. Izpildītājs pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir
būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
5.3.3. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja,
reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Izpildītājam ir nepieciešama
šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei;
5.3.4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.
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5.4. Visus strīdus un domstarpības, kas Līdzējiem radīsies, izpildot vai grozot Līgumu,
Līdzēji risinās sarunu ceļā. Ja sarunas nedod rezultātu, strīds tiek nodots izskatīšanai
tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
5.5. Pasūtītāja kontaktpersona, kura pilnvarota saskaņot ar Izpildītāju Līguma ietvaros
sniegto Pakalpojumu organizācijas kārtību, ir SIA „Rīgas ūdens” _________________.
5.6. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Būvprojektu, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.
Trīs kalendāra dienu laikā pēc Pakalpojumu pabeigšanas un Akta abpusējas
parakstīšanas Izpildītājs Būvprojektu nodod atpakaļ Pasūtītājam.
5.7. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir ____________________.
5.8. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ (___)
lapām ar Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas) lapas. Viens Līguma eksemplārs ir nodots
Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks.
6. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
SIA “Rīgas ūdens”
Reģ. Nr. 40103023035
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,
Rīga, LV-1495
Nor. konts: LV68PARX0000833631125
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22

Uzņēmējs:

_________________________
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Pielikums Nr.3
Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā „Būvprojekta daļas par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze”,
identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF
1. Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese> (turpmāk – Pretendents) piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā
iepirkuma procedūrā „Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ2019/117KF; turpmāk – Iepirkuma procedūra).
2. Piedāvājam Iepirkuma nolikuma norādīto būvprojekta ekspertīzi (turpmāk – Pakalpojumi)
veikt saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.
3. Apliecinām, ka:
3.1. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa,
3.2. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai
Pretendents netiek likvidēts;
3.3. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta
(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
3.4. uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo
personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās,
kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli,
patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir
personālsabiedrība, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas
nosacījumi. Ja attiecas kāds no Sankciju likums 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas
nosacījumiem, pretendents norāda konkrētas noteiktās sankcijas: <noteiktās sankcijas
apraksts>.
3.5. Iepirkuma nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,
3.6. apzināmies Iepirkuma nolikumā norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu,
3.7. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 kalendāra dienas, skaitot no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigu datuma,
3.8. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumos norādīto
Pakalpojumu sniegšanai Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumos norādītajā laikā
un apjomā;
4. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un
Iepirkuma procedūras nolikumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai.
5. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
6. Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv:
<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>]3
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
3

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
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<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības
dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]4

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir
personu apvienība)!
4
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Pielikums Nr.4
Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojumu apjoma, apakšuzņēmēja apliecinājuma un
personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājuma veidne
Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojumu apjoms
Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iepirkuma procedūras
“Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas
būvēm ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF, rezultātā tiks noslēgts
līgums, apakšuzņēmējam/-iem tiks nodoti šādi pakalpojumi:
Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas numurs
<…>
<…>

Nododamās pakalpojuma
daļas apjoms (% no
Pakalpojuma kopējās
cenas)
<…>
<…>

Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:
Paraksts:
Datums, vieta:

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās
Pakalpojuma daļas apraksts
<…>
<…>

< Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

Apakšuzņēmēja apliecinājums
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka:
1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma
procedūrā “Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos
III grupas būvēm ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF, kā
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> (turpmāk –
Pretendents) apakšuzņēmējs.
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts līgums par Pakalpojumu sniegšanu, apņemas:
sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem
nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>
un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu
un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
3. Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai
pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
Paraksts:
Datums, vieta

<Apakšuzņēmēja
paraksttiesīgās
vai
pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats >
<Paraksts>
<Datums, vieta>

Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums
Ar šo <Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:
1.

Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma
procedūrā “Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas
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2.
3.

4.
5.

6.

Berģos III grupas būvēm ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF;
turpmāk – Iepirkuma procedūra) kā persona, uz kuras iespējām <Pretendenta
nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> (turpmāk – Pretendents) balstās,
lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras nolikumā
noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
Atļauj Pretendentam balstīties uz <Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
reģistrācijas numurs> <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>;
Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts līgums par Pakalpojumu sniegšanu, apņemas:
3.1. Līguma izpildē sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts>5, kas
sastāda <apjoms procentos> % no kopējās iepirkuma Līguma summas;
3.2. nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, speciālistu un/vai
tehniskā aprīkojuma apraksts>.
Tai nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā
darbība vai tā netiek likvidēta;
Tai Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 150 euro4;
Visa sniegtā informācija ir patiesa.

Personas, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:
Paraksts:
Datums, vieta

5

<Personas, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats >
<Paraksts>
<Datums, vieta>

Norāda, ja attiecināms.
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Pielikums Nr.5
Būvspeciālista pieejamības apliecinājums
Ja SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, rīkotās iepirkuma procedūras “Būvprojekta
daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm
ekspertīze” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF) rezultātā ar <Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos kā
<speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo
pasākumu apraksts>.

Būvspeciālista vārds, uzvārds:
Sertifikāta Nr.:
Paraksts:
Datums, vieta:

< Būvspeciālista vārds, uzvārds>
<Sertifikāta Nr.>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
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Pielikums Nr.6
Finanšu piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot piedāvājumu SIA ”Rīgas
ūdens” organizētajai iepirkuma procedūrai “Būvprojekta daļas par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze” (identifikācijas
Nr.RŪ-2019/117KF), piedāvā veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAKALME”
izstrādātā būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā” daļā par III grupas būvēm ekspertīzi (turpmāk –
Pakalpojums) par šādām izmaksām, kas ietver visas ar pakalpojumu izpildi saistītās
izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli:
Summa kopā,
EUR bez PVN

Pakalpojums
Būvprojekta ekspertīzes Atzinuma (tai skaitā galīgā Atzinuma)
sagatavošana

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas
numurs:
Pretendenta paraksttiesīgās vai
pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
amats:
Paraksts:
Datums, vieta:

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas
numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai
pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
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Pielikums Nr.7
Konfidencialitātes apliecinājuma veidne

Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – piegādātājs), kuru
pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka SIA “Rīgas
ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Būvprojekta daļas par
ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze”
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/117KF; turpmāk – iepirkuma procedūra) ietvaros ir
iepazinies ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAKALME” izstrādāto būvprojektu
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā”, un apņemas:
1) neizpaust trešajām personām būvprojektā ietverto informāciju, tajā skaitā apņemas
nodrošināt, ka jebkurš minētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija
nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas
ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.

<Vārds, uzvārds, paraksts>
<Datums>
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