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1. Nolikumā lietotie termini 

1.1. Kvalifikācijas sistēmas "Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma 

procedūrām par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu" nolikumā, turpmāk – 

Nolikums, ir lietoti šādi termini: 

1.1.1. Komisija – akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” kvalifikācijas sistēmas 

"Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām 

veikt ēku un inženierbūvju remontu" komisija, kas ir pilnvarota organizēt atlases 

procedūru un veikt piegādātāju kvalifikācijas pārbaudi, iekļaujot kvalificētos 

piegādātājus kvalificēto piegādātāju sarakstā. 

1.1.2. Kvalifikācijas sistēma – ir atlases procedūra, kuras mērķis ir atlasīt un uzturēt 

kvalificētu piegādātāju sarakstu, kas nodrošinās akciju sabiedrībai “RĪGAS 

SILTUMS” iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām saņemt 

nepieciešamos ēku un inženierbūvju fasādes un telpu remonta darbus. 

1.1.3. Kvalificēto piegādātāju saraksts – saraksts, kurā iekļauti piegādātāji, kuri 

iesnieguši pieteikumu dalībai Kvalifikācijas sistēmā un saskaņā ar Komisijas 

lēmumu atbilst Nolikuma prasībām. 

1.1.4. Pasūtītājs – akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.40003286750, 

juridiskā adrese Rīga, Cēsu ielā 3A, LV – 1012, tīmekļvietne www.rs.lv. 

1.1.5. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā 

to kombinācijā, kam ir atbilstoša kvalifikācijas vispārceltniecības darbu veikšanai 

un kas attiecīgi piedāvā veikt ēku un inženierbūvju fasādes,  telpu, teritoriju 

labiekārtošanas un iekšējo inženierkomunikāciju remonta darbus. 

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Kvalifikācijas sistēmas uzturētājs ir Pasūtītājs. 

2.2. Pasūtītājs uzaicina Piegādātājus iesniegt pieteikumus dalībai Kvalifikācijas 

sistēmā. Kvalifikācijas sistēmas ietvaros atlasītie Piegādātāji tiks iekļauti Kvalificēto 

piegādātāju sarakstā un tiks uzaicināti piedalīties Pasūtītāja rīkotajos slēgtos 

konkursos un cenu aptaujās par katra konkrētā pasūtījuma veikšanu atsevišķi.

http://www.rs.lv/
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2.3. Kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laiks nav ierobežots. Kvalifikācijas sistēma tiek 

uzturēta līdz brīdim, kad Pasūtītājs nolemj par Kvalifikācijas sistēmas darbības 

izbeigšanu. 

2.4. Kvalifikācijas sistēmas Nolikumu var saņemt: 

2.4.1. Organizatoriska rakstura jautājumos vērsties pie kontaktpersonas: akciju 

sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” būvuzrauga Alvja Andruča, tālr.: +37120009590, 

e-pasts: alvis.andrucis@rs.lv.   

2.4.2. Kvalifikācijas sistēmas Nolikumam ir brīva un tieša elektroniska piekļuve akciju 

sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē www.rs.lv sadaļā “Iepirkumi un 

konkursi” – “Kvalifikācijas sistēma”. 

2.5. Komisija var papildināt vai mainīt Nolikumu. Nolikuma aktuālā versija pieejama 

Nolikuma 2.4.2.punktā minētajā tīmekļvietnē. Paziņojums par veiktajiem 

grozījumiem tiks nosūtīts uz e-pastu visiem Piegādātājiem, kuri iesniedza 

pieteikumus to iekļaušanai Kvalifikācijas sistēmā. 

2.6. Piegādātāji tiek iekļauti Kvalificēto piegādātāju sarakstā uz termiņu – 2 (divi) gadi 

no lēmuma par Piegādātāja iekļaušanu Kvalificēto piegādātāju sarakstā 

pieņemšanas dienas. 

2.7. Beidzoties Nolikuma 2.6.punktā norādītajam termiņam, Piegādātājs savlaicīgi 

(vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms termiņa beigām) iesniedz jaunu pieteikumu, bet 

Komisija veic Piegādātāja kvalifikācijas atbilstības izvērtēšanu, un lemj par termiņa 

pagarināšanu vai Piegādātāja izslēgšanu no Kvalificēto piegādātāju saraksta. Ja 

jauns pieteikums kvalifikācijas turpināšanai savlaicīgi netiek iesniegts, Piegādātājs 

pēc norādītā kvalifikācijas termiņa no Kvalificēto piegādātāju saraksta tiek izslēgts. 

2.8. Kvalificēto piegādātāju saraksts tiek uzturēts Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rs.lv 

sadaļā “Iepirkumi un konkursi” – “Kvalifikācijas sistēma” un tam ir brīva un tieša 

elektroniska piekļuve. 

2.9. Pieteikuma iesniegšana ir Piegādātāja brīvas gribas izpausme. Neatkarīgi no 

Kvalifikācijas sistēmas atlases procedūras rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas 

atbildību par Piegādātāja izdevumiem, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. 

http://www.rs.lv/
http://www.rs.lv/
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3.  Kvalifikācijas sistēmā ietvertie darbi un pakalpojumi 

3.1. Piegādātājam jāveic šādi darbi un jāsniedz šādi pakalpojumi: 

3.1.1. Demontāžas darbi, būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi, ēku un būvju 

konservācijas darbi. 

3.1.2. Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi, t.sk. remonts, mūrēšana darbi, metāla 

konstrukciju montāža. 

3.1.3. Namdaru darbi, telpu iekšējie apdares darbi. 

3.1.4. Stiklotās sistēmas un stiklinieku darbi. 

3.1.5. Hidroizolācijas un siltumizolācijas darbi, iekšējie ūdensvadi un to aprīkojuma 

montāža, iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojuma montāža, apkure, 

vēdināšana un gaisa kondicionēšanas sistēmu remonts, iekšējie elektrotehniskie 

darbi, iekšējie vājstrāvas sistēmu darbi. 

3.1.6. Ārējie apdares darbi (fasādes utt.), labiekārtošanas darbi (stāvlaukumi, ietves, 

zāliens), žogu, vārtu un barjeras uzstādīšanas un remonta darbi,  reklāmas 

izkārtņu un stendu remonts. 

4. Piegādātāju pieteikums 

4.1.  Pieteikuma iesniegšanas vieta un kārtība 

4.1.1. Piegādātājs, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka piekrīt visiem Nolikumā un tā 

pielikumos ietvertajiem nosacījumiem. 

4.1.2. Pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz elektroniski uz e-pasta 

adresi: alvis.andrucis@rs.lv. 

4.1.3. Pieteikuma iesniegšanai netiek noteikts konkrēts termiņš, pieteikumus var 

iesniegt visā Kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Ja Piegādātājs vēlas, lai 

pieteikums tiktu izskatīts pirmajā Komisijas sēdē, pieteikums jāiesniedz līdz 

2022.gada 26.augustam pl.11.00. 

4.1.4. Pieteikuma atvēršana notiek slēgtā sēdē. 

4.2. Pieteikuma noformējums 

mailto:_____@rs.lv
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4.2.1. Piegādātājs sagatavo un iesniedz pieteikumu saskaņā ar Nolikuma prasībām, kā 

arī ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 

4.2.2. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko 

parakstu un laika zīmogu. Iesniedzot pieteikumu, Piegādātājs pieteikumu vai tā 

daļas, ja tās paraksta atsevišķi, paraksta ar drošu elektronisko parakstu. 

Piegādātājs pēc saviem ieskatiem piedāvājuma veidlapas var parakstīt kā 

atsevišķus dokumentus vai parakstīt visu piedāvājuma dokumentāciju kopumā. 

4.2.3. Sagatavojot pieteikumu, Piegādātājam jāņem vērā, ka: 

4.2.3.1. pieteikuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos 

dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā 

formātā (Microsoft Office 2010 vai jaunākas programmatūras versija), 

4.2.3.2. pieteikumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt 

nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajam regulējumam vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām 

paraksta tiesībām atbilstoši konkrētajā ārvalstī normatīvajos aktos 

noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta Piegādātāja 

pilnvarota persona, jāpievieno attiecīgi paraksta tiesīgās personas 

izdota pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta 

pilnvaras kopija, 

4.2.3.3. ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda tās 

pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām parakstīt visus ar šo iepirkuma 

procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu 

apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas 

pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, 

4.2.3.4. ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts komersants un pieteikums vai kāds 

no pieteikuma dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu, tad Piegādātājam ir jānorāda saite (links), kur ir iespējams 

bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora 

pārbaudīt (verificēt) paraksta īstumu, 
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4.2.3.5. ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar Piegādātāja pārstāvības 

tiesībām (t.sk. Piegādātāja pilnvarota persona), tad attiecīgi Piegādātāja 

pieteikums tiek noraidīts, 

4.2.3.6. pieteikums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pieteikumā ietvertie 

dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Piegādātāja apliecināts 

tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. 

noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā”. Par dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild 

Piegādātājs. Ja Piegādātājs pieteikumam pievieno apliecības, diplomus 

vai citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas iegūti ārvalstīs vai 

pats Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts komersants, Pasūtītājs minētos 

dokumentus pieņem saskaņā ar diplomu, apliecību un citu kvalifikācijas 

apliecinājuma dokumentu savstarpējās atzīšanas principu atbilstoši 

Dokumentu legalizācijas likumam un likumam Par reglamentētajām 

profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, 

4.2.3.7. Piegādātājs dokumenta atvasinājumus apliecina atbilstoši Ministru 

kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība”. Piegādātājs pieteikuma noformēšanā ievēro 

Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 28.06.2005. 

noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 

iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 

personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā 

arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to 

juridisko spēku. Vienlaikus Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumus un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu, 

4.2.3.8. Pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta 

Pasūtītāja e-pasta darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā 

ietvertajai informācijai, tostarp, pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus 

un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja pieteikums 

saturēs kādus no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts, 
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4.2.3.9. Gadījumā, ja pieteikums ir šifrēts, Piegādātājam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikumu atvēršanas termiņa, 

jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrēta dokumenta 

atvēršanai. 

4.2.4. Pieteikums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 4.3.punktā norādītai secībai. 

Pieteikumam pievienoto dokumentu nosaukumiem jābūt atbilstošiem dokumenta 

saturam. 

4.3. Pieteikuma saturs  

Nr.p.k. Nosaukums 
Sadaļa 

nolikumā  
Iesniedzamie dokumenti 

1. Satura rādītājs (pēc Piegādātāja izvēles) 

2. Pieteikuma vēstule  1.pielikums 
Aizpildīts Nolikuma 1.pielikums 
„Pieteikuma vēstule” 

3. 
Kvalifikāciju apliecinoši 
dokumenti 

5.sadaļa 
Saskaņā ar Nolikuma 5.sadaļu, 
aizpildīts Nolikuma 2., 3. 
pielikumu 

4. Finanšu piedāvājums 
5.sadaļa,  
4.pielikums 

Saskaņā ar 5.sadaļu, aizpildīts 
Nolikuma 4.pielikums 

 

4.4. Pieteikuma grozījumi 

4.4.1. Iesniegto pieteikumu Piegādātājs nevar grozīt un papildināt. 

4.4.2. Gadījumā, ja Piegādātājs vēlas veikt grozījumus iesniegtajā pieteikumā vai 

papildināt to, vai ir mainījusies pieteikumā iekļautā informācija, Piegādātājs 

sagatavo un iesniedz jaunu pieteikumu atbilstoši Nolikuma 5.sadaļas prasībām. 

Pasūtītājs izskatīs jauno pieteikumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un 

lems par iepriekšējā pieteikuma atcelšanu un jaunā pieteikuma reģistrāciju. Pēc 

jaunā pieteikuma reģistrācijas, termiņš, uz kuru Piegādātājs tiks iekļauts 

Kvalificēto piegādātāju sarakstā, skaitīsies no jaunā lēmuma par Piegādātāja 

iekļaušanu Kvalificēto piegādātāju sarakstā pieņemšanas dienas. 

5. Piegādātāju kvalifikācijas prasības 

5.1. Prasības 5.2. Pamatojošie dokumenti 
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Izslēgšanas nosacījumi, Piegādātāju atlase dalībai Kvalifikācijas sistēmā 

Piezīme: Nolikuma 5.1.1. – 5.1.8.punktu atbilstības pārbaudi Komisija veic tikai attiecībā uz Piegādātāju, 

kurš atbilst Nolikuma vispārējām kvalifikācijas prasībām un tehniskajām specifikācijām un, kuram būtu 

piešķiramas tiesības tikt iekļautam Kvalificēto piegādātāju sarakstā. 

5.1.1. Piegādātājs vai persona, kura ir 

Piegādātāja valdes vai padomes 

loceklis, pārstāvēttiesīga persona 

vai prokūrists, vai persona, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir 

atzīta par vainīgu (3 gadu laikā 

pirms piedāvājuma iesniegšanas 

dienas) vai tai ir piemērots 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 

par jebkuru no SPSIL 48.panta 

pirmās daļas pirmā punktā 

minētajiem noziedzīgiem 

nodarījumiem. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

5.2.1. - Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums) norādītā informācija, 

- Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad Pasūtītājs, 

izmantojot publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju 

pārbaudīs Piegādātāja atbilstību 

Nolikuma 5.1.1.punkta prasībām, 

 - Ja Piegādātājs ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, tad tam pēc 

Komisijas pieprasījuma jāiesniedz 

attiecīgās kompetentās institūcijas 

izziņa (oriģināls vai apliecināta 

kopija), kas apliecina, ka tas atbilst 

Nolikuma 5.1.1.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Piegādātājam jāiesniedz SPSIL 

48.panta 12.daļā minētie 

dokumenti. 

5.1.2. Piegādātājam Latvijā vai 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. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 

5.2.2. - Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums) norādītā informācija, 

- Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad Pasūtītājs, 

izmantojot publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju 

pārbaudīs Piegādātāja atbilstību 

Nolikuma 5.1.2.punkta prasībām, 

- Ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts 

komersants, tad tam pēc Komisijas 
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iesniedz personālsabiedrība), 
- visiem personu apvienības 

dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta kopija), 

kas apliecina, ka tas atbilst 

Nolikuma 5.1.2.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Piegādātājam jāiesniedz SPSIL 

48.panta 12.daļā minētie 

dokumenti. 

5.1.3. Piegādātājs nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, neatrodas 

likvidācijas stadijā, vai tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta 

vai pārtraukta.  

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

5.2.3. - Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums) norādītā informācija, 

- Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad Pasūtītājs, 

izmantojot publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju 

pārbaudīs Piegādātāja atbilstību 

Nolikuma 5.1.3.punkta prasībām, 

- Ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts 

komersants, tad tam pēc Komisijas 

pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta kopija), 

kas apliecina, ka tas atbilst 

Nolikuma 5.1.3.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Piegādātājam jāiesniedz SPSIL 

48.panta 12.daļā minētie 

dokumenti. 

5.1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotājs (pasūtītāja 

amatpersona vai darbinieks) 

iepirkuma komisijas loceklis vai 

5.2.4. Ja Piegādātāja rīcībā ir informācija, 

ka tas ir saistīts ar iepirkuma 

procedūras dokumentu 

sagatavotāju (Pasūtītāja 
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eksperts ir saistīts ar Piegādātāju 

SPSIL 30.panta pirmās vai otrās 

daļas izpratnē vai ir ieinteresēts 

kāda Piegādātāja izvēlē, un 

Pasūtītājam nav iespējams novērst 

šo situāciju ar Piegādātāju mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

amatpersonu vai darbinieku), 

iepirkuma komisijas locekli vai 

ekspertu SPSIL 30.panta pirmās vai 

otrās daļas izpratnē, tas norāda to 

Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums). 

5.1.5. Piegādātājam ir konkurenci 

ierobežojošas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar 

to saistīta juridiskā persona 

iesaistījās iepirkuma procedūras 

sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 

22.panta trešo daļu un to nevar 

novērst ar mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem, un Piegādātājs nevar 

pierādīt, ka tā vai ar to saistītas 

juridiskās personas dalība 

iepirkuma procedūras 

sagatavošanā neierobežo 

konkurenci. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 

5.2.5. Ja Piegādātājs ir bijis iesaistīts vai 

ar to saistīta juridiska persona ir 

bijusi iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā saskaņā 

ar SPSIL 22.panta trešo daļu, 

Piegādātājs to norāda Pieteikuma 

vēstulē (Nolikuma 1.pielikums) un 

iesniedz pierādījumus, ka nav tādu 

apstākļu, kas šim Piegādātājam 

dotu jebkādas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, tādējādi 

ierobežojot konkurenci. 



“Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkumu procedūrām par 
tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, id.Nr. RS2022/193/AK 12(37) 

 

AS “RĪGAS SILTUMS” 01.08.2022. 
 

atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

5.1.6. Piegādātājs nav atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā 

(horizontālā karteļa vienošanās, 

izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences 

tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros 

Piegādātāju atbrīvojusi no naudas 

soda vai samazinājusi naudas 

sodu) 12 mēnešu laikā pirms 

pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

5.2.6. - Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums) norādītā informācija, 

- Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad Pasūtītājs, 

izmantojot publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju 

pārbaudīs Piegādātāja atbilstību 

Nolikuma 5.1.6.punkta prasībām, 

- Ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts 

komersants, tad tam pēc Komisijas 

pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta kopija), 

kas apliecina, ka tas atbilst 

Nolikuma 5.1.6.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Piegādātājam jāiesniedz SPSIL 

48.panta 12.daļā minētie 

dokumenti. 

5.1.7. Piegādātājs nav atzīts par vainīgu  

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

- viena vai vairāku personu 

nodarbināšana, ja tām nav 

nepieciešamās darba atļaujas vai, 

ja tās nav tiesīgas uzturēties 

Eiropas Savienības dalībvalstī (3 

gadu laikā pirms pieteikuma 

iesniegšanas dienas), 

- personas nodarbināšana 

bez rakstveidā noslēgta darba 

līguma, nodokļu normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par 

5.2.7. - Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums) norādītā informācija, 

- Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad Pasūtītājs, 

izmantojot publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju 

pārbaudīs Piegādātāja atbilstību 

Nolikuma 5.1.7.punkta prasībām, 

- ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts 

komersants, tad tam pēc Komisijas 

pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 
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šo personu informatīvo deklarāciju 

par darbiniekiem, kas iesniedzama 

par personām, kuras uzsāk darbu 

(12 mēnešu laikā pirms pieteikuma 

iesniegšanas dienas). 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

(oriģināls vai apliecināta kopija), 

kas apliecina, ka tas atbilst 

Nolikuma 5.1.7.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Piegādātājam jāiesniedz SPSIL 

48.panta 12.daļā minētie 

dokumenti. 

5.1.8. Piegādātājs ir sniedzis nepatiesu 

informāciju, lai apliecinātu atbilstību 

Nolikuma 5.sadaļā minētajiem 

izslēgšanas noteikumiem vai 

sniedzis nepatiesu informāciju par 

Piegādātāja kvalifikācijas 

prasībām, vai nav sniedzis prasīto 

informāciju. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

5.2.8. Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību piedāvājuma 

izvērtēšanas laikā. 

Atlases nosacījumi, atbilstība profesionālās darbības veikšanai, Piegādātāju atlase 

dalībai Kvalifikācijas sistēmā 

5.1.9. Pieteikuma vēstule. 5.2.9. Aizpildīta Pieteikuma vēstule, 

atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā 

minētajām prasībām. 

5.1.10. Piegādātājs ir iesniedzis 5.2.10. - Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 
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informāciju par tā: 

- likumīgajiem pārstāvjiem; 

- komercdarbības reģistrāciju, 

atbilstoši tā mītnes zemes 

normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar atbilstību Piegādātāja 
atlases nolikumā izvirzītajām 
prasībām (ja piemērojams). 

komersants, tad apliecinošs 

dokuments nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs, izmantojot publiskās 

datu bāzes un publiski pieejamo 

informāciju pārbaudīs Piegādātāja 

atbilstību Nolikuma 5.1.10.punkta 

prasībām, 

- Ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts 

komersants, tad tam jāiesniedz 

attiecīgās kompetentās institūcijas 

izziņa (oriģināls vai apliecināta 

kopija), kas apliecina, ka tas atbilst 

Nolikuma 5.1.10.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Piegādātājam jāiesniedz SPSIL 

48.panta 12.daļā minētie 

dokumenti. 

5.1.11. Piegādātājam Latvijas Republikas 

spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā ir 

jābūt reģistrētam Būvkomersantu 

reģistrā vai attiecīgajā 

profesionālās darbības reģistrācijas 

iestādē ārvalstīs, vai Piegādātājam 

ir kompetentas institūcijas izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, 

licences vai sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu. 

Piezīme: 

1) Šī prasība attiecas uz: 
- personālsabiedrību un visiem 

tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

5.2.11. - Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad apliecinošs 

dokuments nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs, reģistrācijas faktu 

pārbaudīs publiskā datu bāzē 

Būvkomersantu reģistra 

tīmekļvietnē: https://bis.gov.lv/bisp/. 

- Ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts 

komersants un tas nav reģistrēts 

Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz attiecīgās 

mītnes zemes reģistrācijas vai 

licencēšanas vai sertificēšanas 

faktus apliecinoši dokumenti, ja 

attiecīgās mītnes zemes, kurā 

reģistrēts Piegādātājs, normatīvie 

akti to pieprasa. 
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- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, saistībā 
ar Piegādātāja atlases 
nolikumā izvirzītajām 
prasībām, kuras iepirkuma 
līguma izpildes ietvaros veiks 
darbus, kuru veikšanai 
nepieciešama reģistrācija 
Būvkomersanta reģistrā vai 
attiecīgajā profesionālās 
darbības reģistrācijas iestādē 
ārvalstīs, attiecīgās valsts 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā. 
 

2) uz būvdarbu uzsākšanas 
(iepirkuma līguma slēgšanas) 
brīdi saskaņā ar Būvniecības 
likuma 22.pantu komersantam 
(tai skaitā ārvalstu 
komersantam) jābūt 
reģistrētam Būvkomersantu 
reģistrā, norādot vismaz vienu 
būvspeciālistu reģistrā 
reģistrētu būvspeciālistu. 
Attiecīgi Būvniecības 
informācijas sistēmas 
būvspeciālistu reģistrā ir 
paredzēts reģistrēt arī 
būvspeciālistus, kas būs 
īslaicīgo pakalpojumu 
sniedzēji. 

5.1.12. Piegādātāja būvuzņēmēja 

civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta 

atbilstoši Ministru kabineta 

19.01.2014. noteikumu Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” 

prasībām. 

Piezīme: Ja Piegādātājs ir 

personālsabiedrība vai personu 

apvienība, minēto prasību var iesniegt 

viens no personālsabiedrības biedriem 

vai viens no personu apvienības 

dalībniekiem. 

5.2.12. - Pretendenta būvuzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības polises 

kopija vai Pretendenta 

apliecinājums (brīvā formā), ka tas 

iesniegs polisi pie līguma 

slēgšanas. 
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Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, Piegādātāju atlase dalībai Kvalifikācijas sistēmā 

5.1.13. Piegādātāja vidējais apgrozījums 

par pēdējiem 3 (trīs) gadiem (no 

Piegādātāja pieteikuma 

iesniegšanas brīža) ir bijis vismaz 

0.95 milj. euro gadā. 

Piezīme:  

- Ja Piegādātājs ir 

personālsabiedrība vai personu 

apvienība, Piegādātāja vidējais 

apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) 

finanšu gados tiek aprēķināts no visu 

personālsabiedrības biedru vai visu to 

personu apvienības dalībnieku, uz 

kuru iespējām Piegādātājs balstās, lai 

izpildītu kvalifikācijas prasībās 

attiecībā uz Piegādātāja finansiālo un 

saimniecisko stāvokli, un kuri būs 

finansiāli atbildīgi par iepirkuma 

līguma izpildi, kopējā apgrozījuma. 

- Ja Piegādātājs (arī 

personālsabiedrības biedrs vai 

personu apvienības dalībnieks) ir 

darbojies tirgū mazāk nekā 3 (trīs) 

gadus, apgrozījumam jāatbilst 

iepriekšminētajām prasībām attiecīgajā 

darbības laika periodā. 

5.2.13. - Piegādātājam jāiesniedz Peļņas 

vai zaudējumu aprēķini no 

apstiprinātiem Gada pārskatiem 

(kopijas) vai izdrukas no VID 

Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas (EDS) par pēdējiem 3 

(trīs) gadiem (no Piegādātāja 

pieteikuma iesniegšanas brīža), 

- Aizpildīta Nolikuma 2.pielikuma 

Veidlapa 1. 

 

Tehniskās un profesionālās spējas, Piegādātāju atlase dalībai Kvalifikācijas sistēmā 

5.1.14. Piegādātājs iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā (2017., 2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022.gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir 

veicis vismaz 15 (piecpadsmit) ēku 

un inženierbūvju fasādes,  telpu, 

teritoriju labiekārtošanas un iekšējo 

inženierkomunikāciju remonta 

darbus. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- Ja Piegādātājs ir 
personālsabiedrība vai 
personu apvienība, minēto 
prasību var iesniegt viens no 
personālsabiedrības biedriem 
vai viens no personu 

5.2.14. - Aizpildīta Nolikuma 

3.pielikuma Veidlapa 1 par 

Piegādātāja pieredzi attiecīgo 

darbu veikšanā, 

- Pasūtītāju likumīgo pārstāvju 

parakstītas atsauksmes vismaz par 

3 (trīs) ēku un inženierbūvju 

fasādes,  telpu, teritoriju 

labiekārtošanas un iekšējo 

inženierkomunikāciju remonta 

darbu izpildi iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 

2022.gads līdz pieteikuma 
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apvienības dalībniekiem, uz 
kura iespējām Piegādātājs 
balstās, lai izpildītu 
kvalifikācijas prasībās attiecībā 
uz Piegādātāja 
profesionālajām vai 
tehniskajām iespējām, un kuri 
sniegs pakalpojumus, kuru 
izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, lai 
izpildītu kvalifikācijas prasības 
attiecībā uz Piegādātāja 
profesionālajām vai 
tehniskajām iespējām, un kuri 
sniegs pakalpojumus, kuru 
izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas (ja 
piemērojams). 

 

iesniegšanas dienai).  

5.1.15. Piegādātāja atbildīgajiem 

speciālistiem iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā (2017., 2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022.gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir 

pieredze: 

Ēku būvdarbu vadītājs: 

- vismaz 3 (trīs) vai vairāk 

vispārceltniecības darbos 

un/vai remontu darbos; 

- uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi ir spēkā 

esošs ēku būvdarbu 

vadīšanas sertifikāts,  

Siltumapgādes būvdarbu 

vadītājs: 

- ar pieredzi vismaz 3 (trīs) 

vai vairāk iekšējās 

siltumapgādes, ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas  

būvniecības un/vai remontu 

darbos; 

- uz piedāvājuma 

5.2.15. - Aizpildīta Nolikuma 

3.pielikuma Veidlapa 2 un 3, 

- Ja Piegādātājs ir Latvijā 

reģistrēts komersants, tad 

apliecinošs dokuments par  

atbildīgo speciālistu nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs, sertifikāta esamības 

faktu pārbaudīs publiskā datu bāzē 

Būvkomersantu reģistra 

tīmekļvietnē: https://bis.gov.lv/bisp/. 

- Tie sertifikāti, kas publiski 

pieejamā datu bāzē nav redzami, 

Piegādātājam ir jāiesniedz, 

atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

akreditētu sertifikācijas institūciju 

izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu 

kopijas.  

- Ja Piegādātājs ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, tad tas ir 

tiesīgs iesniegt par atbildīgajiem 

speciālistiem attiecīgi ārvalstīs 

izsniegtu kompetentu institūciju 

https://bis.gov.lv/bisp/
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iesniegšanas brīdi ir spēkā 

esošs siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšanas 

sertifikāts. 

Ūdensvada un kanalizācijas 

sistēmu (UKT) būvdarbu 

vadītājs: 

- ar pieredzi vismaz 3 (trīs) 

vai vairāk ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmu (UKT) 

būvniecības un/vai remontu 

darbos; 

- uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi ir spēkā 

esošs ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmu (UKT) 

būvdarbu vadīšanas 

sertifikāts. 

 

Darba aizsardzības speciālists 

(koordinators): 

- ir pildījis darba aizsardzības 

speciālista (koordinatora) 

pienākumus vismaz 1 

(vienā) objektā, kur tika 

veikti būvdarbi; 

- atbilst Ministru kabineta 

25.02.2003. noteikumos 

Nr.92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” 

noteiktajām prasībām. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- Ja Piegādātājs ir 
personālsabiedrība vai 
personu apvienība, minēto 

apliecinošas sertifikātu kopijas. 

- Apliecinājums (brīvā formā) 

par to, ka Pretendenta atbildīgie 

speciālisti apliecina gatavību 

piedalīties Nolikuma 3.sadaļā 

minēto darbu veikšanā, izpildot 

specialitātei atbilstošus darbus. 

Piezīme: 

Ja Pretendentam nav Būvprakses 

sertifikāts, saskaņā ar jaunajiem 

Būvspeciālistu     noteikumiem, 

pieļaujams  iesniegt izrakstu no 

Būvkomersanta reģistra par attiecīgo 

speciālistu. 
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prasību var iesniegt viens no 
personālsabiedrības biedriem 
vai viens no personu 
apvienības dalībniekiem, uz 
kura iespējām Piegādātājs 
balstās, lai izpildītu 
kvalifikācijas prasībās attiecībā 
uz Piegādātāja 
profesionālajām vai 
tehniskajām iespējām, un kuri 
sniegs pakalpojumus, kuru 
izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. 

- personām, uz kuru iespējām 
Piegādātājs balstās, lai 
izpildītu kvalifikācijas prasības 
attiecībā uz Piegādātāja 
profesionālajām vai 
tehniskajām iespējām, un kuri 
sniegs pakalpojumus, kuru 
izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas (ja 
piemērojams). 

 

Piegādātāja Finansiālais piedāvājums 

15.1.16. Piegādātājam jaiesniedz 

izcenojums par Nolikuma 3.sadaļā 

minētajiem darbiem un 

pakalpojumiem, atbilstoši Nolikuma 

2.pielikumam “Finanšu 

piedāvājums”. 

15.2.16. Aizpildīts Nolikuma 2.pielikums 

 

5.3. Piegādātājs netiek iekļauts Kvalificēto piegādātāju sarakstā, ja pēc Piegādātāja 

pārbaudes izpildās vismaz 1 (viens) no Nolikuma 5.sadaļas 5.1.1.-

5.1.8.apakšpunktos minētajiem nosacījumiem. 

5.4. Piegādātāju var atzīt par neatbilstošu iekļaušanai Kvalificēto piegādātāju sarakstā, ja 

Piegādātājs (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, 

ja līgumslēdzēja puse ir personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai 

biedrs (ja Piegādātājs ir personu apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar 

Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pasūtītājs ir 

izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās 

tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Minētais 

nosacījums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no iepirkuma līguma vai vispārīgās 
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vienošanās izbeigšanas brīža. Komisija pirms pieņem lēmumu par Piegādātāja 

izslēgšanu no turpmākās dalības atlases procedūrā, izvērtē Pasūtītāja vienpusējās 

atkāpšanās iemeslus no iepirkuma līguma. 

5.5. Piegādātāju var atzīt par neatbilstošu un izslēdzamu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā, ja Pasūtītāja rīcībā ir objektīva un pierādāma informācija, ka 

Piegādātājs (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, 

ja līgumslēdzēja puse ir personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai 

biedrs (ja Piegādātājs ir personu apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējā vai 

pašreizējā gadā veicis līdzīgus būvdarbus un/vai sniedzis pakalpojumus, un/vai 

veicis līdzīgas piegādes un nav pildījis attiecīgā pasūtītāja, tajā skaitā ar Pasūtītāju – 

AS “RĪGAS SILTUMS” noslēgto iepirkuma līgumu (nav nodrošinājis tehnisko 

specifikāciju prasībām atbilstošu kvalitāti, Piegādātājam ir neizpildītas saistības, 

kurām izpildes termiņš iestājies uz pieteikuma iesniegšanas dienu vai citu ar līguma 

izpildi saistītu noteikumu pārkāpumu). Minētais nosacījums ir spēkā 12 (divpadsmit) 

mēnešus no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izbeigšanas brīža. Komisija 

pirms pieņem lēmumu par Piegādātāja izslēgšanu no turpmākās dalības atlases 

procedūrā, izvērtē līguma neizpildes iemeslus no Piegādātāja puses. 

6. Piegādātāju pieteikumu pārbaude un izskatīšanas kārtība 

6.1. Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti Komisijas sēdē bez Piegādātāju pārstāvju 

piedalīšanās. Komisijas sēdes Piegādātāju pieteikumu izskatīšanai notiek 1 (vienu) 

reizi mēnesī. Ja pieteikumi netiek saņemti, Komisija sēdes rīko pēc 

nepieciešamības. 

6.2. Komisija pārbauda Piegādātāju iesniegtos pieteikumus, ievērojot šādu kārtību: 

6.2.1. Komisija pārbauda Piegādātāju pieteikumus atbilstoši Nolikuma 5.sadaļas 5.1.9. - 

5.1.16.apakšpunkta prasībām. Piegādātāji, kuri neatbilst šajos apakšpunktos 

minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākās vērtēšanas atlases procedūrā.  

6.2.2. Piegādātājus, kuri atbilst Nolikuma 6.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām, 

Komisija pārbauda atbilstoši Nolikuma 5.sadaļas 5.1.1. - 5.1.8.apakšpunktā 

minētajām prasībām. Ja tiek konstatēts, ka uz Piegādātāju attiecināmi 

izslēgšanas nosacījumi, Komisija rīkojas atbilstoši SPSIL 48.pantā noteiktajam, 

ievērojot arī SPSIL 49.panta nosacījumus. 
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6.2.3. Piegādātājus, kuri atbilst Nolikuma 6.2.2.apakšpunktā minētajām prasībām, 

Komisija pārbauda atbilstoši Nolikuma 5.sadaļas 5.4. un 5.5.punktā noteiktajam 

un vērtē vai uz Piegādātāju var attiecināt minētos nosacījumus un, lemj, vai 

Piegādātājs izslēdzams no turpmākās vērtēšanas atlases procedūrā vai attiecīgi 

iekļaujams Kvalificēto piegādātāju sarakstā. 

6.3. Pieteikuma izvērtēšanas laikā Komisija var pieprasīt no Piegādātāja rakstiski 

iesniegt papildu informāciju vai skaidrojumus par jebkuru iesniegtā pieteikuma daļu, 

kā arī papildu dokumentus, kas nepieciešami Piegādātāja kvalifikācijas objektīvai 

izvērtēšanai. Gadījumā, ja Komisija konstatē, ka Piegādātājs nav iesniedzis visus 

Nolikumā prasītos dokumentus vai arī to saturs neatbilst Nolikuma prasībām, 

Komisija aptur pieteikuma izskatīšanu. Komisija paziņo Piegādātājam par 

konstatētajiem trūkumiem, norādot termiņu, kurā Piegādātājam šie trūkumi ir 

jānovērš. Ja trūkumi norādītajā termiņā netiek novērsti, Piegādātājs tiek izslēgts no 

turpmākās vērtēšanas iepirkuma procedūrā. 

6.4. Piegādātājs tiek iekļauts Kvalificēto piegādātāju sarakstā, ja tā kvalifikācija atbilst 

visām Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām un tie atlasīti atbilstoši Nolikuma 

7.sadaļā minētajam algoritmam. 

6.5. Lēmums par Piegādātāja atbilstību Nolikuma prasībām un Piegādātāja iekļaušanu 

Kvalifikācijas sistēmas ietvaros izveidotajā Kvalificēto piegādātāju sarakstā tiks 

pieņemts 2 (divu) mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Nepieciešamības gadījumā Komisija ir tiesīga termiņu pagarināt līdz 6 (sešiem) 

mēnešiem, ievērojot SPSIL 55.panta sestajā daļā noteikto. 

6.6. Komisija, pirms pieņemt lēmumu par Piegādātāja iekļaušanu Kvalificēto piegādātāju 

sarakstā, pārbauda, vai attiecībā uz Piegādātāju nepastāv Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 111.pantā 

noteiktie Piegādātāju izslēgšanas nosacījumi. Pasūtītājs pārbaudi veic atbilstoši 

Sankciju likuma 111.pantā noteiktajam, ievērojot Pasūtītāja iekšējos normatīvajos 

aktos noteikto. Piegādātājiem pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, jāaizpilda anketa 

(Nolikuma 5.pielikums). Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Piegādātāju, 

nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 (desmit) dienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz 

attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un 
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Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111. panta pirmajā daļā paredzētajai 

pārbaudei nepieciešamās ziņas par Piegādātāju, tai skaitā ziņas par šāda 

Piegādātāja patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju 

noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var 

aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti 

neparedz, — ar paša Piegādātāja vai apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai 

tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares 

organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 111. panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei 

nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Piegādātāju var iegūt arī 

patstāvīgi. 

6.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē 

Piegādātāju par pieņemto lēmumu attiecībā uz tā iekļaušanu Kvalificēto 

piegādātāju sarakstā. Pasūtītājs noraidītajam Piegādātājam norāda arī tā iesniegtā 

pieteikuma noraidīšanas iemeslus. 

7. Kvalificēto Piegādātāju atlase atbilstoši Finanšu piedāvājumam 

7.1. Kvalificēto Piegādātāju atlase tiek veikta, ņemot vērā iesniegto Finanšu 

piedāvājumu (Nolikuma 2.pielikums), ievērojot šādu algoritmu: 

7.1.1. Katra Kvalificēto Piegādātāju piedāvājuma Finanšu piedāvājumā katrā pozīcijā 

norādīto cenu C vērtē pēc formulas: 

E =Cz/Cp x D, kur: 

E – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;     

Cz - zemākais piedāvājums;     

Cp - pretendenta piedāvājums;     

D – maksimāli iespējamais punktu skaits. 

7.1.2. Summējot katras pozīcijas aprēķināto punktu E iegūst Piegādātāja kopējo punktu 

skaitu. Maksimāli iespējamo punktu skaits  - 100 punkti. 

7.2. Piegādātāji tiek iekļauti Kvalificēto Piegādātāju sarakstā, ja tie atbilst Nolikuma 

5.sadaļas prasībām un šīs sadaļas ietvaros ir ieguvuši visvairāk punktus 

kopvērtējumā. Komisija iekļauj Kvalificēto Piegādātāju sarakstā 4 (četrus) 
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Piegādātājus, kuri ieguvuši visvairāk punktus, ievērojot ekonomiskā pakāpeniskuma 

principu. 

8. Piegādātāju izslēgšana no Kvalificēto piegādātāju saraksta 

8.1. Komisija jebkurā brīdī var izslēgt Piegādātāju no Kvalificēto piegādātāju saraksta, ja 

tiek konstatēts, ka Piegādātāja kvalifikācija neatbilst kādai no Nolikuma 5.sadaļā 

norādītajām kvalifikācijas prasībām. 

8.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē 

Piegādātāju, kurš iekļauts Kvalificēto piegādātāju sarakstā par pieņemto lēmumu 

attiecībā uz tā izslēgšanu no Kvalificēto piegādātāju saraksta pamatojoties uz 

Nolikuma 8.1.punktu. Pasūtītājs norāda izslēgšanas pamatojumu. 

8.3. Piegādātājs, kurš iekļauts Kvalificēto piegādātāju sarakstā, var tikt izslēgts no 

Kvalificēto piegādātāju saraksta, ja piedaloties cenu aptaujā un/vai slēgtā konkursā 

Pasūtītājs atkārtoti (līdz trīs reizēm) Piegādātājam piemēro izslēgšanas nosacījumu 

attiecībā uz nodokļu parādiem, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

8.4. Piegādātājs tiek izslēgts no Kvalificēto piegādātāju saraksta ne agrāk kā nākamajā 

dienā pēc tam, kad Piegādātājam ir nosūtīta Nolikuma 8.2.punktā minētā 

informācija. 

8.5. Izslēgtais Piegādātājs ir tiesīgs iesniegt jaunu pieteikumu iekļaušanai Kvalificēto 

piegādātāju sarakstā brīdī, kad tas atbilst Nolikuma 5.sadaļā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām. 

8.6. Piegādātājs var tikt izslēgts no Kvalificēto piegādātāju saraksta pēc paša lūguma, 

iesniedzot iesniegumu Komisijai. Piegādātājs tiek izslēgts no Kvalificēto piegādātāju 

saraksta ar brīdi, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Piegādātāja izslēgšanu no 

Kvalificēto piegādātāju saraksta. Piegādātāja izslēgšana no minētā saraksta to 

neatbrīvo no uzņemto saistību izpildes. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus Nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz 

Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk 
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kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento 

institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie 

izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja 

izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

9.2. Ārvalstī reģistrēti komersanti ir tiesīgi iesniegt no Nolikuma 5.sadaļā noteiktajiem 

dokumentiem atšķirīgus dokumentus, ja tie apliecina Nolikuma 5.sadaļā prasīto 

informāciju un tos izsniegušas ārvalstu kompetentas institūcijas, iestādes vai 

personas, kuras saskaņā ar Piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir 

tiesīgas to darīt. 

9.3. Komisijai ir tiesības jebkurā brīdī lūgt Piegādātājam iesniegt aktuālo informāciju par 

Piegādātāju, lai pārliecinātos par Piegādātāja atbilstību Nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām. 

9.4. Piegādātājam, kurš ir iekļauts Kvalificēto piegādātāju sarakstā, ir pienākums 

rakstiski informēt Komisiju par izmaiņām Piegādātāja uzņēmumā, kuru rezultātā 

nevar tikt izpildītas Nolikumā noteiktās  Piegādātāju kvalifikācijas prasības. 

9.5. Piegādātāji tiek aicināti savlaicīgi sniegt informāciju par izmaiņām, kas Piegādātāja 

kvalifikācijas termiņa laikā notikušas komercsabiedrībā. Iesniedzot jaunu 

informāciju, Piegādātājs apstiprina spēkā esošās informācijas pareizību un spēkā 

esamību. 

9.6. Pasūtītājs apliecina, ka Piegādātāju iesniegtā informācija, kas satur personas datus 

tiks apstrādāta atbilstoši personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām, tajā 

skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), tajā skaitā, 

nodrošināt, ka personas dati: 

9.6.1. tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektiem pārredzamā veidā, 

9.6.2. tiks apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai atlasītu un uzturētu 

Kvalificēto piegādātāju sarakstu, izvērtējot Piegādātāju un to personāla 

profesionālo atbilstību Nolikuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, 
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9.6.3. ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti, 

9.6.4. tiks glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk kā noteic šis 

Nolikums un SPSIL 46.panta prasības, 

9.6.5. tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu 

drošību, tajā skaitā, aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un 

nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus 

tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. 

10. Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā  

10.1. Piegādātāji, kuri ir iekļauti Kvalificēto piegādātāju sarakstā, tiek uzaicināti 

piedalīties iepirkumu procedūrās par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju fasādes,  

telpu, teritoriju labiekārtošanas un iekšējo inženierkomunikāciju remonta darbus 

atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, ievērojot, ka paredzamā 

būvniecības/pakalpojuma līguma līgumcena nepārsniedz EUR 170 000 (viens 

simts septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. 

10.2. Pasūtītājs sagatavo iepirkuma procedūru - cenu aptauju vai slēgtu konkursu 

atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un konkrētam iepirkuma procedūras priekšmetam, 

ievērojot, ka: 

10.2.1. cenu aptauja tiek organizēta gadījumos, ja paredzamā 

būvniecības/pakalpojuma līgumcena ir mazāka vai vienāda ar EUR 15 000 

(piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, 

10.2.2. slēgts konkurss tiek organizēts gadījumos, ja paredzamā 

būvniecības/pakalpojuma līgumcena ir mazāka vai vienāda ar EUR 170 000 

(viens simts septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. 

10.3. Piegādātājiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā 

esošajām prasībām. 

10.4. Pasūtītājam ir tiesības pirms katra pasūtījuma piešķiršanas pieprasīt spēkā esošu 

derīgu konkrētam objektam izveidotu civiltiesisko apdrošināšanas polisi. 
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10.5. Piegādātājiem, kuri iesniegs piedāvājumus konkrētā iepirkuma procedūrā, nedrīkst 

būt nodokļu parāds, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Sagatavoja: 

Būvuzraugs                         A.Andrucis  

01.08.2022. 
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 1.pielikums. Pieteikuma vēstule (veidlapa)  
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 
 

PIETEIKUMA VĒSTULE 

Kvalifikācijas sistēmas nolikums “Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām 
par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, 

identifikācijas Nr. RS 2022/193/AK 

 
Vieta Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā 

paraksta un laika zīmoga datums 
 
Saskaņā ar kvalifikācijas sistēmas Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi 

pilnvaroti___/norādīt Piegādātāja nosaukumu/__ vārdā, piesakām savu dalību AS “RĪGAS 

SILTUMS” rīkotajā kvalifikācijas sistēmā “Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma 

procedūrām par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, id.Nr.RS2022/193/AK. 

Iesniedzot pieteikumu, vēlamies pieteikt savu dalību Kvalifikācijas sistēmā un vēlamies 
tikt iekļauti Kvalificēto piegādātāju sarakstā AS “RĪGAS SILTUMS” ēku un inženierbūvju 
remonta darbu veikšanā. 

Ar šo apliecinām, ka:  

- esam iepazinušies ar Nolikumu un visiem tā pielikumiem, piekrītam visiem tajos 
minētajiem nosacījumiem, tie ir saprotami, iebildumu un pretenziju nav, 

- pieteikumā iesniegtie dokumenti veido šo pieteikumu un visas pieteikumā sniegtās ziņas 
ir patiesas, 

- uz mums neattiecas Nolikuma 5.sadaļā 5.1.1. – 5.1.8.punktos minētie izslēgšanas 
nosacījumi1), 

- apņemamies nekavējoties informēt Komisiju par izmaiņām, kuru rezultātā mēs vairs 
neatbilstam Nolikumā noteiktajām piegādātāju kvalifikācijas prasībām un apzināmies, ka 
informācijas nesniegšanas gadījumā vai nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā 
varam tikt izslēgti no Kvalificēto piegādātāju saraksta,  

- piekrītam, ka iesniegtie personu dati tiks izmantoti kvalifikācijas prasību izvērtēšanai un 
minētie dati tiks uzglabāti atbilstoši SPSIL 46.panta prasībām, 

- ne Piegādātājs, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju 
Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir 
Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti, 

- ne pret Piegādātāju, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne 
Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 

 

 
Piegādātājs2): 

Piegādātāja nosaukums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese (ja attiecināms):  

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Kredītiestādes konts:  
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Persona (-s) ar pārstāvības tiesībām 
(amats, vārds, uzvārds): 

 

Piegādātāja kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds, amats:  

Tālrunis:  

E-pasta adrese:  

 
 

Piegādātāja likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
 
Piezīmes: 

1) Gadījumā, ja Piegādātājs atbilst Nolikuma 5.sadaļas 5.1.1., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. vai 5.1.7.punktā 
minētajiem izslēgšanas gadījumiem, tad Pieteikuma vēstulei Piegādātājs pievieno skaidrojumus un 
pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā 
noteiktajam. 

2) Ja Piegādātājs iesniedz pieteikumu kā personālsabiedrība vai personu apvienība, pieteikumā 
norādītie rekvizīti jāaizpilda par katru personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku. 
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 2.pielikums. Apliecinājums par piegādātāja 
finanšu apgrozījumu (veidlapa)  

AS „RĪGAS SILTUMS” 
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 

 

 

APLIECINĀJUMS PAR PIEGĀDĀTĀJA FINANŠU APGROZĪJUMU 

Kvalifikācijas sistēmas nolikums “Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām 
par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, 

identifikācijas Nr. RS 2022/193/AK 

 

Ar šo ______/norādīt Piegādātāja nosaukumu/____apliecinām, ka finanšu 

apgrozījums ir: 

 

Gads* Apgrozījums (neto), EUR 

 
 

 
 

 
 

 

Pielikumā: Peļņas vai zaudējumu aprēķini no apstiprinātiem Gada pārskatiem (kopijas) 

vai izdrukas no VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par 

pēdējiem 3 (trīs) gadiem (no Piegādātāja pieteikuma iesniegšanas brīža). 

 
Piegādātāja likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
Piezīmes*: 

1) Piegādātājs ir tiesīgs apliecināt apgrozījumu, iesniedzot informāciju par pēdējiem 3 (trīs) gadiem, 
skaitot no piedāvājuma iesniegšanas brīža.  
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 3.pielikums. Kvalifikācijas veidlapas 
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012  
 

KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS 

Kvalifikācijas sistēmas nolikums “Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām 
par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, 

identifikācijas Nr. RS 2022/193/AK 
 

Veidlapa 1 

Piegādātāja pieredze Nolikumā paredzētos darbos 

Piegādātāja pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. 
un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) atbilstoši Nolikuma 5.1.16. punkta 

prasībām (ir veicis vismaz 15 (piecpadsmit) ēku un inženierbūvju fasādes,  telpu, 

teritoriju labiekārtošanas un iekšējo inženierkomunikāciju remonta darbus) 
Nr. 

p. 

k. 

 

Pasūtītājs 

 Pasūtītāja 

kontaktpersona 

 

Nolikumā 
paredzētie 

darbi 
(projekta 

nosaukums, 
īss apraksts) 

Projekta 

uzsākšanas, 

pabeigšanas  

gads/ 

mēnesis  Nosaukums Adrese Vārds, 

uzvārds  

Tālrunis 

1.       

2.       

3.       

 

Veidlapa 2 

Piegādātāja atbildīgo speciālistu pieredze un kvalifikācija 

Ēku būvdarbu vadītājs 

Vārds, uzvārds  

Profesionālā kvalifikācija  

Ieņemamais amats  

Ēku būvdarbu vadītāja profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 
2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir 
pieredze vismaz 3 (trīs) vai vairāk vispārceltniecības darbos un/vai remontu darbos. 
 
 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums 

No Līdz  
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Siltumapgādes būvdarbu vadītājs 

Vārds, uzvārds  

Profesionālā kvalifikācija  

Ieņemamais amats  

Siltumapgādes būvdarbu vadītājam profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu 
laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz pieteikuma iesniegšanas 
dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) vai vairāk iekšējās siltumapgādes, ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas  būvniecības un/vai remontu darbos. 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums 

No Līdz  

   

   

 

Ūdens un kanalizācijas sistēmu (UKT) būvdarbu vadītājs 

Vārds, uzvārds  

Profesionālā kvalifikācija  

Ieņemamais amats  

Ūdens un kanalizācijas sistēmu (UKT) būvdarbu vadītāja profesionālā pieredze 
iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz 
pieteikuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) vai vairāk ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmu (UKT) būvniecības un/vai remontu darbos. 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums 

No Līdz  

   

   

 
Darba aizsardzības speciālists (koordinators)  

Vārds, uzvārds  

Profesionālā kvalifikācija  

Ieņemamais amats  
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Darba aizsardzības speciālista (koordinatrora) profesionālā pieredze iepriekšējo 5 
(piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz pieteikuma 
iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (vienā) objektā, kur tika veikti būvdarbi. 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums 

No Līdz  

   

   

Ar šo apliecinām, ka visi norādītie atbildīgie speciālisti ir iepazīstināti ar Nolikuma 

prasībām, piekrīt piedalīties Pasūtītāja izveidotajā Kvalifikācijas sistēmā. Apliecinām, ka 

turpmākajos pasūtījumos par atbildīgo darbu vadītāju/būvdarbu vadītāju/Darba 

aizsardzības speciālistu (koordinatoru) obligāti tiks nozīmēta persona no šī saraksta.  

 
Veidlapa 3 
Piegādātāja atbildīgo un iesaistīto speciālistu atbilstošo derīgo sertifikātu 

saraksts2) 

Iekļaut visus Pretendenta piedāvājumā paredzētos darbu veidus, uz kuriem attiecas 

sertificēšanas prasības, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, 

speciālistu sertifikātu aprakstus atbilstoši tabulas formai.  

 

Nr. 

 

Speciālista 

vārds, 

uzvārds 

 Pretendenta, 

apakšuzņēmēja, 

personas, uz kuras 

iespējām 

Pretendents balstās 

nosaukums 

 Sertifikāta 

nosaukums 

 

 Sertifikāta Nr., 

derīguma termiņš 

     

     

     

 
Piegādātāja likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
Piezīmes: 

1) Piegādātājs var iesniegt informāciju par vairākām personām katrā specializācijas jomā.  
2) Pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu 

sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem speciālistiem nav 
nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kā rezultātā Pasūtītājam nav 
iespējams pārliecināties par sertifikāta esamību www.bis.gov.lv. 
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 4.pielikums. Finansiālais piedāvājums (Cenu tabula) 
(veidlapa)  

AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 

 

FINANSIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS 

Kvalifikācijas sistēmas nolikums “Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām 
par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, 

identifikācijas Nr. RS 2022/193/AK 

 

N
r.

 p
.k

. 

  

Darba veids 

Darba samaksas likme (EUR/h)  

Kods* 
Zemi 

kvalificēts 

darbinieks 

Augsti 

kvalificēts 

darbinieks 

Darbinieku darba 

samaksas likme 

kopā 

Maksimāli 

iespējamie 

punkti 

(D) 

 

  (A) (B) C (A+B) 

1. Vispārējie celtniecības darbi         

1.1. 02-00000 Demontāžas darbi       3 

1.2. 03-00000 
Būvlaukuma sagatavošanas un 

zemes darbi 
      3 

1.3.   Ēku un būvju konservācijas darbi       3 

1.4. 05-00000 
Betona un saliekamā dzelzsbetona 

darbi t.sk. remonts 
      6 

1.5. 06-00000 Akmens, ķieģeļu, bloku mūrēšana       7 

1.6. 07-00000 Metāla konstrukciju montāža       7 

1.7. 08-00000 Namdaru darbi       8 

1.8. 10-00000 Iekšējie apdares darbi       8 

1.9. 12-00000 
Stiklotās sistēmas un stiklinieku 

darbi 
      5 

1.10. 13-00000 
Hidroizolācijas un siltumizolācijas 

darbi 
      7 

2. Iekšējie specializētie darbi         

2.1. 14-00000 
Iekšējie ūdensvadi un to 

aprīkojums 
      4 

2.2. 16-00000 
Iekšējie kanalizācijas vadi un to 

aprīkojums 
      4 

2.3. 17-00000 
Apkure, vēdināšana un gaisa 

kondicionēšana 
      5 
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2.4. 18-00000 Iekšējie elektrotehniskie darbi       4 

2.5. 19-00000 Iekšējie vājstrāvas darbi       3 

3. Ārējie apdares darbi un inženiertīkli         

3.1. 21-00000 Ārējie apdares darbi (fasādes u.t.t)       8 

4. Dažādi darbi         

4.1. 31-00000 
Labiekārtošanas darbi 

(stāvlaukumi, ietves, zāliens ) 
      5 

4.2. 32-00000 Žogi, vārti un barjeras        5 

4.3. 33-0000 
Reklāmas izkārtnes un stendu 

izgatavošana un/vai remonts 
   5 

kopā punktu skaits  100 

     

  

Piegādātāja likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
Piezīmes: 

1) Piegādātājs var iesniegt informāciju par vairākām personām katrā specializācijas jomā.  
2) Pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu 

sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem speciālistiem nav 
nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kā rezultātā Pasūtītājam nav 
iespējams pārliecināties par sertifikāta esamību www.bis.gov.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkumu procedūrām par 
tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu”, id.Nr. RS2022/193/AK 36(37) 

 

AS “RĪGAS SILTUMS” 01.08.2022. 
 

 

 

5.pielikums. Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa 
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 

 
Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa  

(juridiska persona) 
NB! Anketa jāaizpilda tikai pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, Piegādātājam, kurš tiks kvalificēts 

iekļaušanai Kvalificēto piegādātāju sarakstā. 

1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI  

1.1. Sadarbības partneris: 

 

Nosaukums:  

Juridiskā forma: ☐ SIA  ☐ AS ☐personālsabiedrība  ☐ personu apvienība  ☐ iestāde ☐ cita (norādīt)  

Reģistrācijas Nr.:  

PVN Nr.:   

Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) :  

1.2. Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu:  

 

  

Pilnvarojuma pamats: ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists  ☐ pilnvara ☐ cits (norādīt)  

Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas 
datums (nerezidentiem):   

 

1.3.  Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri: 

 

Kontaktpersona, ieņemamais amats:  

Tālrunis:  

E-pasts:   

1.4.  Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību:  

 

Saimnieciskās darbības veikšanas vieta 
(valsts): 

☐ Latvijas Republika 

☐ cita (norādīt)_____________ 

Komercdarbības veids:  

2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU1) (aizpildīt attiecībā uz visiem 
patiesajiem labuma guvējiem) 

 

Vārds, uzvārds  

Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas 
datums (nerezidentiem): 

 

Valstspiederība:  

Patiesais labuma guvējs: 

☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐netieši (norādīt netiešās kontroles veidu)  

☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt) 

☐ PLG nav iespējams noskaidrot, jo __ (norādīt)____  

Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur 
kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru): 

1. kontroles līmenis 

Reģistrācijas numurs:  

Nosaukums:  

Valsts:  

Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts). 

 

2. kontroles līmenis 

Reģistrācijas numurs:  

Nosaukums:  

Valsts:  
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Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1. 

 Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir): 

3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU2) 

 

Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas 
personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL izpratnē): 

☐ Jā    Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, norādīt šādās ziņas: 

  Vārds, uzvārds: ____________________ 
Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: __________________ 
Iestāde, kurā persona strādā: __________________ 
Ieņemamais amats: ______________________ 

☐ Nē 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša 

informācija, AS “RĪGAS SILTUMS” ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu 

nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība. 

Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un:  

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds 
ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir 
Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju 
subjekti. 

- Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts 
kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS 
“RĪGAS SILTUMS” par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām.  

  

Sadarbības partneris: 

_________________________________ 

[vārds, uzvārds un paraksts] 

Datums: ______________________ 

 

Vieta:   _______________________ 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

Piezīme NILLTFPNL izpratnē: 

1)PLG/Patiesā labuma guvējs  - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu*, 

vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: 

a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 

procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) 

attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks 

veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai 

pārraudzītājs (pārvaldnieks). 

2)PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi 

nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) 

vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts 

sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai 

līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, 

augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai 

valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedi, bruņoto spēku augstākais 

virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora 

vietnieks)  un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.  

* AS “RĪGAS SILTUMS” Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu. 


