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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Iepirkuma procedūras mērķis un veids 

1.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt piegādātāju, kas uz Pasūtītājam tehniski un 

saimnieciski visizdevīgākajiem noteikumiem sniedz būvprojekta izstrādes un 

autoruzraudzības pakalpojumus, kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentu un to pielikumu 

prasībām. 

1.2. Iepirkuma priekšmets – detalizēta būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaunas tramvaju 

infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei ar sliežu ceļiem, 

kontakttīkliem un ar to piesaistīto nepieciešamo apakšstaciju (-ām), ielu šķērsprofiliem, 

satiksmes mezglu un inženierbūvju konstruktīvajiem risinājumiem, inženierkomunikāciju 

izvietojumu, krustojumiem, gājēju un velosipēdistu kustības organizāciju. Iecerētais tramvaja 

infrastruktūras posma sākums ir Pērnavas ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojumā, 

pieslēdzoties esošai 6. tramvaju maršruta līnijai. Tramvaja līnijas novietojums paredzēts pa 

Senču, Zirņu, Skanstes un Sporta ielu. Iecerētā tramvaju maršruta posma beigas ir Sporta ielas 

turpinājuma un Ganību dambja krustojumā, pieslēdzoties 5. un 9. tramvaja maršruta 

infrastruktūrai. Projekts ietver arī 5. un 9. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūvi posmā no 

Ganību dambja un Pētersalas ielas krustojuma līdz Centrāltirgus lokam (ieskatot) vietās, kur 

tramvaja infrastruktūru nepieciešams pielāgot zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai 

(turpmāk – Pakalpojums). 

1.3. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods – galvenais priekšmets 71000000-8 (Arhitektūras, 

būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi), papildu priekšmets 71320000-7 

(Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi) un 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas 

uzraudzība). 

1.4. Līguma izpildes nosacījumi – līguma izpildes nosacījumi tiks precizēti sarunu procedūras 

gaitā, pamatojoties uz iepirkuma priekšmeta aprakstā (5.pielikums) ietvertajiem līguma 

pamatnoteikumiem. 

1.5. Iepirkums tiek rīkots Pasūtītāja īstenotā projekta „RĪGAS TRAMVAJA 

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ietvaros, kas tiek īstenots normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 

transporta infrastruktūru (sliežu transports)" ietvaros. 

1.6. Iepirkuma metode – sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām. 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2017/16 KF 

 

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti: 
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 

Reģistrācijas numurs 40003619950 

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, 

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,  

Tālr. 67104800; fakss 67104802. 

 

4. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Juridiskās daļas Iepirkumu un 

līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tel. +371 67104863, e-pasts – 

ruta.smite@rigassatiksme.lv.   

mailto:ruta.smite@rigassatiksme.lv
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5. Kandidāti 

5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš pakalpojuma sniedzējs, kas atbilst Pasūtītāja 

izvirzītajām atlases prasībām un ir tiesīgs piedāvāt sniegt Pakalpojumu, un, iesniedzot 

pieteikumu, apliecinās spējas sniegt Pakalpojumu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā 

minētajiem noteikumiem. 

5.2. Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu pieteikumu un piedāvājumu.  

5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas 

izvēles jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības 

līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  

5.4. Pieteikumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. Viens komersants, neatkarīgi no tā, vai tas 

piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai 

vienu pieteikumu. 

 

II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIETEIKUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 

6. Informācijas apmaiņa 

6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek 

rakstveidā pa pastu vai elektronisko pastu latviešu valodā.  

6.2. Papildu informāciju par sarunu procedūras kandidātu atlases nolikumu var pieprasīt, 

iesniedzot šādu pieprasījumu rakstveidā Pasūtītājam tā biroja adresē, kā arī nosūtot pa 

pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai, vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta 

adresi sekretariats@rigassatiksme.lv. 

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk 

kā sešas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.  

6.4. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju interneta vietnē, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, 

norādot arī uzdoto jautājumu. 
 

7.  Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties 

7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi 

un izsoles”; 

7.2. Klātienē uz vietas: Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam informējot par ierašanos pa tel. +371 

67104863 vai e-pastu: ruta.smite@rigassatiksme.lv. 

 

8. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

8.1. Sarunu procedūras pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.augustam plkst.15:00, Pasūtītāja 

birojā Rīgā, Vestienas ielā 35, personiski vai atsūtot pa pastu, kuru pasts ir piegādājis 

Pasūtītājam līdz 2017.gada 28.augustam plkst. 15:00. Pieteikums, kas iesniegts pēc minētā 

termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

8.2. Pieteikuma iesniegšanas kārtība: 

8.2.1. Kandidāts  pieteikumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma procedūras izziņošanas dienu. 

8.2.2. Saņemtie kandidātu pieteikumi tiek reģistrēti “Kandidātu iesniegto pieteikumu 

reģistrācijas sarakstā”, to iesniegšanas secībā, norādot kandidāta nosaukumu, adresi, e-

pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.  

8.2.3. Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu par pieteikuma 

saņemšanu ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku. 

mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv
http://www.rigassatiksme.lv/
mailto:ruta.smite@rigassatiksme.lv
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8.2.4. Kandidātam pieteikums jānoformē tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu 

pieejama līdz pieteikumu atvēršanas brīdim. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts, 

Pasūtītājs atdod pieteikumu tā iesniedzējam un pieteikumu nereģistrē. 

8.2.5. Personas, kuras paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. 

Gadījumā, ja kandidāts ir reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, 

paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Ja pieteikumu paraksta kandidāta pilnvarota persona, 

pieteikumam pievieno attiecīgu dokumentu par paraksta tiesīgās personas izdotu 

pilnvaru. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas 

pārstāvniecības tiesības, pieteikuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta 

piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.  

8.3. Pieteikumu grozīšanas vai atsaukšanas kārtība: 

8.3.1. Kandidāts pirms pieteikuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām var veikt izmaiņas 

iesniegtajā pieteikumā. Dokumenti par izmaiņu veikšanu pieteikumā jāiesniedz slēgtā 

aploksnē, kuru noformē atbilstoši nolikuma 9.7.punktam, aizstājot vārdus “Pieteikums 

sarunu procedūrai” ar vārdiem “Grozījumi pieteikumā sarunu procedūrai “Par 

būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju 

līnijas pārbūvei””. 

Kandidāts pirms pieteikuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām var atsaukt iesniegto 

pieteikumu. Pieteikuma atsaukums jānoformē rakstveidā un jāiesniedz slēgtā aploksnē 

atbilstoši nolikuma 9.7.punktam, aizstājot vārdus “Pieteikums sarunu procedūrai” ar 

vārdiem “Pieteikuma atsaukums sarunu procedūrai “Par būvprojekta izstrādi jaunas 

tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei””. 

8.3.2. Gadījumā, ja pieteikumā tiek veiktas izmaiņas, par pieteikuma iesniegšanas laiku tiks 

uzskatīts pēdējā pieteikuma iesniegšanas brīdis. 

8.4. Iesniegtie sarunu procedūras pieteikumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 

kandidātiem. Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas kandidātiem ir radušies sakarā ar 

pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

9. Pieteikuma noformēšana 

9.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.  

9.2. Pieteikums iesniedzams latviešu valodā. Sarunu procedūras laikā sarakste starp Pasūtītāju un 

kandidātiem noris latviešu valodā. Kandidāts pieteikumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai 

aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam 

kandidāta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.  

9.3. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem un ar sanumurētām 

lapām. Pieteikuma sākumā aiz titullapas obligāti jāietver satura rādītājs, aiz kura seko visi 

pārējie pieteikuma dokumenti satura rādītājā norādītajā secībā. 

9.4. Visus sarunu procedūras pieteikuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta kandidāta 

amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai kandidāta pilnvarotai personai. Ja pieteikumu 

paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī pilnvara.  

9.5. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pieteikumu paraksta visas 

personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā norāda personu, 

kura pārstāv personu grupu sarunu procedūrā, kā arī katra personu apvienības dalībnieku 

plānoto darbu apjomu Pakalpojuma sniegšanā. 

9.6. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām. 

9.7. Kandidāti iesniedz pieteikuma vienu oriģinālu, norādot “ORIĢINĀLS” un vienu kopiju, 

norādot “KOPIJA”. Pieteikuma dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
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RP SIA “Rīgas satiksme”, 

Juridiskā adrese: Rīgā, Kleistu ielā 29, LV-1067 

Biroja adrese: Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035 

Pieteikums sarunu procedūrai “Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma 

izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei”  

Identifikācijas Nr.RS/2017/16 KF 

Neatvērt pirms 2017.gada 28.augusta plkst.15:00 

Kandidāta nosaukums un adrese. 

 

10. Pieteikuma derīguma termiņš 

10.1. Pieteikuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts 

divdesmit) kalendārās dienas no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Pieteikumi, kuru 

derīguma termiņš būs īsāks, tiks noraidīti kā neatbilstoši nolikuma prasībām. 

10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, kandidāts var pagarināt pieteikuma derīguma 

termiņu. Kandidātam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā. 

 

III PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA 

11. Pieteikumu vērtēšanas kārtība 

11.1. Visus ar sarunu procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija (turpmāk – Komisija).  

11.2. No sākuma Komisija veic pieteikumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā izvērtē, vai 

pieteikums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma II sadaļas prasībām. Ja pieteikums 

neatbilst nolikuma prasībām, Komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot 

samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt.  

11.3. Pēc pieteikuma noformējuma pārbaudes Komisija veic kandidātu atlasi.  

11.4. Kandidātu atlases laikā Komisija noskaidro kandidātu kompetenci un atbilstību paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām. Kandidātu atlase notiek pēc kandidātu pieteikumā 

iesniegtajiem atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot kandidātu atbilstību nolikumā 

izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. 

11.5. Kandidātu atlases laikā sākotnēji tiek izvērtēta kandidāta atbilstība nolikumā izvirzītajām 

prasībām attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, 

kā arī kandidāta atbilstība profesionālās darbības veikšanas prasībām. 

11.6. Attiecībā uz kandidātu, kas atbilst iepriekš minētajām nolikuma prasībām, iepirkuma 

Komisija pārbauda, vai uz attiecīgo kandidātu nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie kandidāta izslēgšanas noteikumi.  

 

12. Lēmuma par kandidātu atlases rezultātiem pieņemšana un paziņošana 

12.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas 

trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 

12.2. Komisija lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja Komisijas 

locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis 

nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas 

12.3. Lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem pieņem Komisija saskaņā ar nolikuma 11.punktā 

noteikto pieteikumu vērtēšanas kārtību. 

12.4. Kandidāti, kuri un kuru pieteikumi atbildīs nolikumā noteiktajām prasībām, tiks uzaicināti 

iesniegt sākotnējos piedāvājumus Iepirkuma procedūras ietvaros.  

 

13. Lēmums par sarunu procedūras pārtraukšanu  
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13.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.  

 

 

IV  KANDIDĀTU ATLASES PRASĪBAS 

14. Kandidāta izslēgšanas noteikumi 

14.1. Uz Kandidātu (ja Kandidāts ir personālsabiedrība – katru personālsabiedrības biedru) un uz 

Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie 

kandidātu izslēgšanas noteikumi. 

14.2. Kandidātu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto Kandidātu tiks pārbaudīta 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.  

15. Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
15.1. Kandidātam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos 

finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata 

rezultātiem (ja audita (revidenta ziņojuma) sagatavošana nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām), raksturo: 

a) likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1; 

b) pozitīvs pašu kapitāls. 

15.2. Kandidāta vidējais gada finanšu apgrozījums (bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā 

- PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par 

kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir 

vismaz 500 000 EUR  (pieci simti tūkstoši euro). Kandidāti, kas dibināti vēlāk, apliecina gada 

finanšu apgrozījumu vismaz 500 000 EUR apmērā par nostrādāto periodu. 

 

16. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai un tehniskajām iespējām 

16.1. Kandidāts ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

16.2. Kandidātam un tā līguma izpildē piesaistītajiem speciālistiem ir tiesības veikt iepirkuma 

procedūras dokumentācijā noteiktos projektēšanas un autoruzraudzības darbus (ārvalstu 

kandidāta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto 

pakalpojumu sniegšanai). 

16.3. Kandidātam ir vismaz šāda minimālā iepriekšējā profesionālā pieredze būvprojektu izstrādē 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. gada līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim), kuri ir 

pabeigti un saskaņoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām: 

16.3.1. vismaz 3 (trīs) tramvaju sliežu ceļu pārbūves vai jaunbūves būvprojekti, no kuriem: 

16.3.1.1. vismaz 1 (vienā) ir veikta sliežu ceļu un pilsētas ielu krustojuma projektēšana 

ar dzelzsbetona seguma plātnēm; 

16.3.1.2. vismaz 1 (vienā) ir veikta projektēšana sliežu ceļu posmam ar dzelzsbetona 

seguma plātnēm; 

16.3.1.3. vismaz 1 (vienā) ir veikta projektēšana tramvaja sliežu ceļu pārvedas ar sliežu 

ceļu krustojumu, ieskaitot to vadības sistēmu ierīkošanu; 

16.3.1.4. vismaz 1 (vienā) ir veikta projektēšana sliežu ceļu posmam ar monolītbetona 

lentveida pamatiem, sliežu ceļa drenāžu un zāliena segumu vismaz 1 (viena) 

kilometra garumā; 

16.3.1.5. vismaz 1 (vienā) ir veikta tramvaju kontakttīklu projektēšana vismaz 1 (viena) 

kilometra garumā; 

16.3.2. vismaz 1 (viens) ielas posma pārbūves vai izbūves būvprojekts, kura garums ir vismaz 

1 (viens) kilometrs, kur ietverta arī inženierkomunikāciju projektēšana; 

16.3.3. vismaz 1 (viena) līguma par projektēšanas darbiem vērtība ir ne mazāka par EUR 300 

000 (trīs simti tūkstoši euro) bez PVN; 
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16.3.4. vismaz 1 (viena) izstrādātā būvprojekta būvniecības izmaksas ir ne mazākas kā 10 

(desmit) miljoni euro bez PVN; 

16.3.5. Vismaz viens no iepriekšminētajiem objektiem ir īstenots un nodots ekspluatācijā, un 

kandidāts tam ir veicis autoruzraudzību būvdarbu laikā. 

16.4. Kandidātam jānodrošina būvprojekta izstrādē tālāk norādītie iesaistītie speciālisti ar attiecīgo 

pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim). 

Viens darbinieks var veikt vairāku speciālistu pienākumus, ja tam ir atbilstoša kompetence: 

16.4.1. Būvprojekta vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu vai tiltu projektēšanas inženieris, kurš 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā kā būvprojekta vadītājs vadījis vismaz 3 (trīs) ielu 

posmu būvprojektu izstrādi, no kuriem: 

16.4.1.1. vismaz 1 (vienā) ir paredzēta tramvaju sliežu ceļu posma pārbūve vai 

jaunbūve; 

16.4.1.2. vismaz 1 (vienā) veikta inženierkomunikāciju (ūdens un kanalizācijas tīklu, 

lietus ūdens un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu un 

tīklu) projektēšana; 

16.4.1.3. vismaz 1 (viena) līguma cena ir ne mazāka par EUR 750 000.00 (septiņi simti 

piecdesmit tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN. 

16.4.2. Ceļu daļas vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanas inženieris, un kuram 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze kā būvprojekta vai kā būvprojekta daļas 

vadītājam vismaz 3 (trīs) ielu posmu būvprojektu izstrādē no kuriem vismaz vienā ir 

paredzēta tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcija vai jaunbūve. 

16.4.3. Dzelzceļa sliežu ceļu projektētājs, kurš ir sertificēts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanas 

inženieris, un kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze kā būvprojekta 

vadītājam vai kā būvprojekta daļas vadītājam vismaz 1 (viena) tramvaju sliežu ceļu 

posma projektēšanā. 

16.4.4. Tramvaja kontakttīklu projektētājs, kurš ir sertificēts elektroietaišu inženieris, un 

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) tramvaju 

kontakttīkla projekta izstrādē. 

16.5. Ņemot vērā Pasūtītāja dalību projektā „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 

infrastruktūru (sliežu transports) – Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība (Elektrotransporta 

kustības nodrošināšana Skanstes ielā)”, kā arī ņemot vērā, ka projekta sabiedrisko uzraudzību, 

pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic projekta uzraugs - biedrība „Sabiedrība par atklātību – 

Delna” (turpmāk – projekta uzraugs), pretendentam, kurš tiks izvēlēts kā uzvarētājs iepirkuma 

procedūrā, kā arī tā apakšuzņēmējiem būs pienākums parakstīt Integritātes paktu 

(4.pielikums), kā arī nodot projekta uzraugam tā pieprasīto informāciju, kas saistīta ar projekta 

veikšanu.  

 

17. Kandidātu atlases dokumenti 

17.1. Kandidāts ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai kandidātu atlases prasībām. Ja kandidāts izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par kandidāta 

norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Kandidāts iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma 

līguma vērtības. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kandidāts aizpilda 

atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula 

Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras 

dokumentam (regulas 2.pielikums). Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 
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aizpildīšanai atrodams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/tools/espd, ko 

pēc aizpildīšanas nepieciešams izdrukāt un pievienot pieteikumam.  

17.2. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai kandidātu 

atlases prasībām, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem 

pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību atlases prasībām.  

17.3. Lai noskaidrotu kandidātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs 

pārbaudīs par kandidātu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Kandidātam būs 

pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai 

daļu no kandidāta kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.  

17.4. Kopā ar pieteikumu kandidātam jāiesniedz šādi “Kandidātu atlases dokumenti”: 

17.4.1. ārvalstu kandidātiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, 

kas apliecina, ka kandidātam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma 

līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu; 

17.4.2. ārvalstu kandidātiem izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms izziņas vai 

dokumenta iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 

derīguma termiņu, ir izdevusi kompetenta iestāde, ja attiecīgās valsts normatīvie akti 

paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina kandidāta amatpersonu 

pārstāvības tiesības.., 

17.4.3. Kandidāts, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iesniedz 

apliecinājumu, ka tas reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Apliecinājuma teksts ir jāiekļauj Pieteikumā (1.pielikums) un papildus apliecinājumu 

(atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. 

17.4.4. Kandidāts sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām var 

apliecināt iesniedzot: 

17.4.4.1. pēdējo apstiprināto finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata, ja 

finanšu pārskats ir publiski pieejams saskaņā ar kandidāta reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem, kas apliecina kandidāta atbilstību 15.1.punkta 

prasībām; 

17.4.4.2. apliecinājumu par kandidāta kopējo neto apgrozījumu, par trim iepriekšējiem 

pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot 

vērā kandidāta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, atbilstoši 

15.2.punkta prasībām.  

17.4.5. Aizpildīta un apliecināta forma „Kandidāta apliecinājums par pieredzi” (2.pielikums), 

saskaņā ar nolikuma 16.3. punktā izvirzītajām prasībām, papildus norādot arī citu 

informāciju, kas kandidāta ieskatā, var būt būtiska Pasūtītājam, izvērtējot pieteikumu. 

Aizpildot 2.pielikuma formu, kandidātam ir jāpārliecinās, ka tajā tiek iekļauta visa 

informācija, kas apliecina kandidāta atbilstību 16.3.punktam. 

17.4.6. Par katru no pieteikumā norādītajiem būvniecības projektiem kandidātam jāiesniedz 

attiecīgā projekta pasūtītāja paraksttiesīgās personas parakstīta pozitīva atsauksme. 

17.4.7. Dokumenti, kas apliecina kandidāta iesaistīto speciālistu kompetenci piedalīties 

Iepirkuma priekšmeta realizācijā: 

17.4.7.1.  nolikuma 3.pielikuma forma „Informācija par piedāvāto speciālistu pieredzi”; 

17.4.7.2.  speciālistu CV; 

17.4.7.3. norādītās speciālista kvalifikācijas apliecinošu sertifikātu kopijas. Gadījumā, 

ja līguma izpildē piesaistīts speciālists, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

ieguvis ārvalstī, kandidāts iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma noslēgšanas 

gadījumā, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju 

par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists 

to saņems.  

17.4.7.4.  izglītības dokumentu kopijas; 

17.4.7.5. Aizpildot 3.pielikuma formu (“Piedāvāto speciālistu pieredze”), kandidātam ir 

jāpārliecinās, ka tajā tiek iekļauta visa informācija, kas apliecina attiecīgā speciālista 

atbilstību nolikuma 16.4.punkam. 

17.4.8. piekrišana/apliecinājums parakstīt Integritātes paktu (4.pielikums), kā arī nodot 

projekta uzraugam tā pieprasīto informāciju, kas saistīta ar projekta veikšanu.  

17.5. Šī nolikuma 14.punktā minētie noteikumi attiecas uz katru personu grupas vai 

personālsabiedrības dalībnieku, kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

17.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs 

pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

17.7. Apliecinot atbilstību 15.punkta prasībām, kandidāts var balstīties uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Šādā gadījumā kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību iepirkuma līguma izpildē.  Kandidātam un personai, uz kuras saimnieciskajām un 

finansiālajām spējām kandidāts balstās jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.  

17.8. Apliecinot atbilstību citām prasībām attiecībā uz kandidāta tehniskajām iespējām, kandidāts 

var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Šādā gadījumā kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 

kandidāta rīcībā. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs 

personas sniedz Pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

 

18. Prasības piegādātāju apvienībām 

18.1. Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskām un 

profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē savus 

finanšu resursus, pieredzi un iesaistāmo personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var iesaistīties 

iepirkuma līguma izpildē un apliecināt kandidāta kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

dokumentācijas prasībām.  

18.2. Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz 

kura finansiālajām spējām kandidāts balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi, ir 

jāatbilst nolikuma 15.1. un 15.2.punktu prasībām. 

 

19. PIELIKUMI 

19.1. 1. pielikums – Pieteikuma iesniegšanas ieteicamā forma  

19.2. 2. pielikums – Kandidāta apliecinājums par pieredzi 

19.3. 3.pielikums – Piedāvāto speciālistu pieredze 

19.4. 4.pielikums – Integritātes pakts 

19.5. 5.pielikums – Iepirkuma priekšmeta apraksts 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

RP SIA “Rīgas satiksme”  

Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktors 

 

__________________ I.Volkinšteins 

Rīgā, 2017.gada 12.jūlijā 
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1.pielikums 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA 

(uz kandidāta veidlapas) 

Identifikācijas Nr.:  RS/2017/16 KF 

 

PIETEIKUMS SARUNU PROCEDŪRAI 

“Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju 

līnijas pārbūvei” 

 

1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums 

Juridiskā adrese 

Faktiskā adrese 

Bankas rekvizīti 

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. PIETEIKUMS 

 

Iepazinušies ar sarunu procedūras kandidātu atlases nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši 

uzaicinājuma prasībām iesniedzam pieteikumu sarunu procedūrā un apliecinām savu atbilstību sarunu 

procedūras kandidātu atlases prasībām. 

Iesniedzot pieteikumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar sarunu procedūras nolikumā 

noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam 

sniegto ziņu un dokumentu patiesīgumu un precizitāti. 

Ar šo pieteikumu mēs apliecinām piekrišanu Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā parakstīt 

Integritātes paktu kā arī nodot biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” kā projekta uzrauga 

pieprasīto informāciju, kas norādīta Integritātes paktā.  

 

Ar šo pieteikumu mēs apstiprinām, ka mūsu pieteikums ir spēkā 120 dienas no pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Pielikumā:   Kandidātu atlases dokumenti; 

  Kandidāta pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (ja nepieciešams). 

 

 

Paraksta kandidāta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 



 

 

2.pielikums 

KANDIDĀTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 

 

Kandidāta nosaukums:   

Reģistrācijas numurs un datums:   

Kandidātam ir šāda profesionālā pieredze: 

1. Kandidāta pieredze būvprojektu izstrādē (atbilstoši 16.3.1.punkta prasībām): 

Nr.p.k. 
Būvprojekta 

nosaukums 
Būvprojekta apraksts  Piezīmes 

1.    

2.    

…    

2. Kandidāta pieredze būvprojektu izstrādē (atbilstoši 16.3.2. punkta prasībām): 

Nr.p.k. 
Būvprojekta 

nosaukums 
Būvprojekta apraksts  Piezīmes 

1.    

2.    

…    

 

3. Kandidāta pieredze būvprojektu izstrādē (atbilstoši 16.3.3. punkta prasībām): 

Nr.p.k. 
Būvprojekta 

nosaukums 
Būvprojekta apraksts  Piezīmes 

1.    

2.    

…    

 

4. Kandidāta pieredze būvprojektu izstrādē (atbilstoši 16.3.4. punkta prasībām): 

Nr.p.k. 
Būvprojekta 

nosaukums 
Būvprojekta apraksts  Piezīmes 

1.    

2.    

…    

 

Vismaz viens no iepriekšminētajiem objektiem ir īstenoti un nodoti ekspluatācijā, un kandidāts tam ir 

veicis autoruzraudzību būvdarbu laikā: 

Nr.p.k. 
Būvprojekta 

nosaukums 

Būvprojekta 

apraksts  

Būvprojekts 

īstenots (datums) 

Nodots 

ekspluatācijā 

(datums) 

Piezīmes 

1.      

2.      

…      

 

Paraksts:   

Vārds, uzvārds:   

Amats:   

Datums:  . 



 

 

3.pielikums 

PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU PIEREDZE 

1. Līguma izpildi nodrošināsim ar šādiem speciālistiem: 

Nr.

p.k

. 

Nepieciešamais speciālists 

Piedāvātā 

speciālista 

Vārds, 

Uzvārds 

Piedāvātā speciālista 

kvalifikāciju 

apliecinošā 

dokumenta Nr. 

Lappuses Nr., kurā 

dokuments 

piedāvājumā 

pievienots 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

2. Speciālista apliecinājums par pieredzi (attiecībā uz nolikuma 16.4.punktā noteikto 

speciālistu): 

Nr.p

.k. 

Sniegtā pakalpojuma 

nosaukums un apraksts  

Līguma izpildē 

ieņemamais 

amats un 

galvenie 

pienākumi 

Pakalpojuma 

veikšanas periods 

(no – līdz) 

Pasūtītāja nosaukums 

un kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

tālr. Nr.) 

1.     

 

3. APLIECINĀJUMS (speciālistiem, kuri nav darba tiesiskajās attiecībās ar kandidātu) 

 

Es, _____________ (norāda vārdu, uzvārdu) p.k._________ (norāda personas kodu), apakšā 

parakstījies, apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (norāda 

speciālista nosaukumu), atbilstoši iepirkuma „__________________”, identifikācijas Nr. RS 2017/16 

KF, (turpmāk – Iepirkums), noteikumiem, ja ______________(Kandidāta nosaukums) tiks piešķirtas 

tiesības slēgt Iepirkuma līgumu. 

 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita kandidāta pieteikumā un neesmu interešu konflikta 

situācijā. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 

paredzēt iepirkuma procedūras norises laikā. 

 

Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

Datums  

 



 

 

4.pielikums 

Integritātes pakts 

Piegādātāja vai Apakšuzņēmēja neatsaucama piekrišana  

uzraudzības veikšanai un noteiktu darbības principu ievērošanai 

 

 

 

Parakstot šo neatsaucamo piekrišanu, piekrītu Projekta ietvaros visus darbus veikt saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši labākajai praksei, tai skaitā: 

1. nepieļaut korupciju;  

2. neatrasties interešu konflikta situācijā; 

3. ievērot brīvu un godīgu konkurenci, biznesa praksi un diskriminācijas aizliegumu; 

4. neizvairīties no nodokļu nomaksas un nepārkāpt darba tiesiskās attiecības regulējošos 

normatīvos aktus, piesaistot apakšuzņēmējus; 

5. nodrošināt godīgu un profesionālu apakšuzņēmēju atlasi, neradot nevienam nepamatotas 

priekšrocības;  

6. atturēties no jebkuru tādu darbību veikšanas, kas mazinātu sabiedrības uzticību sekmīgai un 

caurskatāmai Projekta izpildei kopumā vai īstenošanu atbilstoši labas pārvaldības principiem;  

7. informēt Projekta uzraugu par piedāvājumu iesaistīties prettiesiskās darbībās; 

8. iepazīties ar Projekta uzrauga sniegtajām rekomendācijām.   

 

 

 

Apņemos pēc pirmā pieprasījuma izsniegt Projekta uzraugam – „Sabiedrībai par atklātību – Delna” –  

šādu informāciju: 

1. Līguma, kas nosaka iesaisti Projekta īstenošanā, pilnu tekstu, tai skaitā pielikumus un 

grozījumus (papildinājumus), ja tādi ir; 

2. Dokumentus, kas attiecas uz veikto darbu pieņemšanu (nodošanu); 

3. Par darbu veikšanas izmaksu veidošanas principiem un pamatojumu, izņemot informāciju, kas 

atzīstama par rūpniecisko īpašumu (par rūpnieciskā īpašuma izsniegšanu var vienoties 

atsevišķi, un šāda vienošanās nav uzskatāma par rūpnieciskā īpašuma nodošanu); 

4. Dokumentus, kas attiecas vai apliecina nodokļu nomaksu par darbiem, kas veikti Projekta 

ietvaros, tai skaitā nodokļu deklarācijas; 

5. Ziņas par jebkuru personu (vārds, uzvārds, kvalifikācija), kura iesaistīta Projekta īstenošanā; 

6. Personas, kurām ziedots laikā, kad veic darbus Projekta ietvaros, un gadu pēc tam; 

7. Biedrības vai arodbiedrības, kuras Piegādātājs vai Apakšuzņēmējs finansē Projekta 

īstenošanas laikā un gadu pēc tam; 

8. Komersantus vai fiziskas personas, kuri Piegādātājam vai Apakšuzņēmējam uz līguma pamata 

sniedz sabiedrisko attiecību pakalpojumus un reklāmu; 

9. Ziņas par fiziskajām personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Piegādātāju vai Apakšuzņēmēju, 

slēdzot līgumus, bet nav norādītas Komercreģistrā. 

 

 

Apzinos, ka komercnoslēpumu saturoša informācija var tikt izpausta Eiropas birojam Krāpšanas 

apkarošanai, Eiropas Savienības fondu Vadošajai iestādei, Satiksmes ministrijai, Centrālajai finanšu 

un līgumu aģentūrai, Revīzijas iestādei, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm (tiesa, prokuratūra, 

Kriminālprocesa likumā noteiktās izmeklēšanas iestādes vai iestāde, kas par konkrēto pārkāpumu 

tiesīga piemērot sodu administratīvā pārkāpuma lietā), Konkurences padomei, Valsts ieņēmumu 

dienestam, Valsts darba inspekcijai, Būvniecības valsts kontroles birojam, būvvaldei, 

būvizstrādājumu uzraudzību un kontroli veicošajai iestādei vai Valsts kontrolei, ciktāl tas attiecas uz 

minēto institūciju kompetenci un ir nepieciešams, lai informētu par iespējamu pārkāpumu Projektā 



 

 

īstenošanā, un par to šādu informācija izpaušanu es necelšu prasību atlīdzināt iespējamus zaudējumus 

un nepiemērošu jebkādu citu civiltiesiska rakstura sankciju (atlīdzinājumu), izņemot gadījumu, ja 

Projekta uzraugs vainojams prettiesiskā informācijas izpaušanā.  

 

Neiebilstu, ka varu tikt minēts publiskajā komunikācijā kā Projekta īstenošanā iesaistīta fiziskā vai 

juridiskā persona. 

 

Apņemos nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību, proti, nelikšu šķēršļus Projekta uzraugam tikties ar 

manis nodarbinātajām fiziskajām personām un nenoteikšu šīm personām nekādas sankcijas par 

sadarbošanos ar Projekta uzraugu. 

 

Apņemos nodrošināt, ka mani Apakšuzņēmēji, izņemot tos, kas ražo Projekta īstenošanai 

nepieciešamās preces (piemēram, būvizstrādājumu, tramvaju vai to veidojošās detaļas), šajā parakstīs 

šādu apņemšanos, ja vien Projekta īstenotājs (RP SIA “Rīgas satiksme”) ar Projekta uzraugu nav 

vienojušies savādāk.  

 

Esmu informēts, ka šajā Integritātes pakta neizpildes gadījumā var tikt vienpusēji izbeigts noslēgtais 

līgums ar Projekta īstenotāju, neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vai piemērotas civiltiesiska rakstura 

sankcijas, kuras paredz līgums.  

 

 

 

 

______________________________ 

datums 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, paraksts, vai 

juridiskas personas vai personu apvienības nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja vārds, 

uzvārds, personas kods 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Paraksts  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apliecinu, ka Projekta uzraugs ir iepazinies ar Piegādātāja vai Apakšuzņēmēja parakstīto Integritātes 

paktu.  

 

Apliecinu, ka Projekta uzraugs šajā Integritātes paktā minēto informāciju pieprasīs, respektējot to, lai 

Projekta uzraudzība neveidotu Piegādātājam vai Apakšuzņēmējam nesamērīgu administratīvo slogu. 

 

Apliecinu, ka Projekta uzraugam sniegtā informācija, kura atzīta par komercnoslēpumu, un tas ir 

skaidri un nepārprotami darīts zināms Projekta uzraugam, netiks izpausta, ievērojot šajā Integritātes 

paktā minētos nosacījumus.  

 

 

Projekta uzrauga pārstāvis – 

Projekta vadītājs 

 

Biedrības „Sabiedrība par 

atklātību – Delna” vārdā 

 

 

 

 

 

 

J. Veide 
 

 

 



 

 

5.pielikums 

 IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS 

 

2014. gada 11. novembrī  Eiropas Komisijā tika apstiprināta Latvijas izstrādātās Kohēzijas politikas 

fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”, kur 

iezīmēts Kohēzijas fonda finansējums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru” pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 

infrastruktūru (sliežu transports)” – Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība (Elektrotransporta 

kustības nodrošināšana Skanstes ielā) īstenošanai. Minētā projekta realizētājs ir Rīgas pašvaldības 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”. 

 
MĒRĶIS 

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu sabiedriskā transporta pakalpojumu ar zemās grīdas tramvaju, 
kas radīs pievilcīgu, pieejamu un videi draudzīgu sabiedrisko transportu Rīgas pilsētas vēsturiskā 
centra apkārtnē un nodrošinās centra savienojumu ar Skanstes apkaimi, kā arī veidos tramvaju sliežu 
ceļu savienojumu, kas ļaus veidot daudzveidīgāku tramvaja maršruta tīklu, tādejādi apkalpojot 
pasažieru plūsmu vairākos virzienos. 

PROJEKTA ROBEŽAS UN SADALĪJUMS 

 

Iecerētais tramvaja infrastruktūras posma sākums ir Pērnavas ielas un Kr.Barona ielas krustojumā, 
pieslēdzoties esošai 6. tramvaju maršruta līnijai. Tramvaja līnijas novietojums paredzēts pa Senču, 
Zirņu, Skanstes un Sporta ielu. Iecerētā tramvaju maršruta posma beigas ir Sporta ielas turpinājuma 
un Ganību dambja krustojumā, pieslēdzoties 5. un 9. tramvaja maršruta infrastruktūrai. Projekts ietver 
arī 5. un 9. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūvi posmā no Ganību dambja un Pētersalas ielas 
krustojuma līdz Centrāltirgus lokam (ieskatot) vietās, kur tramvaja infrastruktūru nepieciešams 
pielāgot zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. 

 

UZDEVUMI 

 

Izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā (MBP), kas ļautu Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt būvatļauju 
tālākai būvprojekta izstrādei. MBP stadijā izstrādāt projektējamās trases novietojumu ielu sarkano 
līniju robežās, īpašu uzmanību pievēršot Senču ielai posmā gar Lielajiem un Pokrova kapiem. Šajā 
posmā nav pieļaujams sliežu ceļa trases novietojums ārpus esošās ielas apbūves teritorijas, jaunu 
teritoriju skaršana. Papildus tam, MBP stadijā, skices veidā pirms iesniegšanas Rīgas būvvaldē 
būvatļaujas saņemšanai, izstrādāt satiksmes mezglu un satiksmes organizācijas shēmas un saskaņot 
risinājumus ar RP SIA "Rīgas satiksme" un Rīgas domes Satiksmes departamentu. 

Pēc būvatļaujas saņemšanas, izvērtējot būvvaldes norādījumus, MBP stadijā apstiprinātajiem 
risinājumiem, izstrādāt detalizētu būvprojektu ar sliežu ceļiem, kontakttīkliem un ar to piesaistīto 
nepieciešamo apakšstaciju (-ām), ielu šķērsprofiliem, satiksmes mezglu un inženierbūvju 
konstruktīvajiem risinājumiem, inženierkomunikāciju izvietojumu, krustojumiem, gājēju un 
velosipēdistu kustības organizāciju. 

Nodrošināt projektējamai trasei un satiksmes mezgliem piegulošo teritoriju un vietējo ielu tīkla 
pieslēgumus. 

 

 

 


