
„Rīgas Brāļu kapu 126 liepu vainagu kopšana”  

 

NOLIKUMS  

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  

PA RPA-2011/01  

1.2. Pasūtītājs:  

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”  

reģ. Nr. 90001774093, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006;  

kontaktpersona Raimonds Baumanis tel. 67181692; 29250590  

1.3. Iepirkuma priekšmets:  

1.3.1. veikt Rīgas Brāļu kapu 126 liepu zaru vainagu kopšanu.  

(skat. 2.1 punktu.)  

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta:  

1.4.1. Līguma izpilde no līguma noslēgšanas dienas līdz 15.aprīlim.  

1.4.2. Līguma priekšmeta izpildes vieta- Rīgā, Aizsaules ielā 1b.  

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:  

1.5.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2011. gada 14. martam, nodrošinot to, ka piedāvājums 

tiek saņemts Gaujas ielā 19, Rīgā, ne vēlāk kā līdz 2011. gada 14. martam plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda:  

- pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis un norāde:  

Iepirkumam „Rīgas Brāļu kapu 126 liepu vainagu kopšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. PA RPA 2011/01.  

1.5.2. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti 

atpakaļ pretendentam neatvērti.  

1.5.3. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā.  

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš:  

1.6.1. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā 30 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:  

1.7.1. Piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkumā un pretendentu atlases dokumentiem.  

1.7.2. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  

Cenā jāiekļauj visas izmaksas un nodokļi.  

1.7.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.  

1.7.4. Dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē vienā eksemplārā personīgi vai jānosūta pa pastu, nodrošinot, ka 

piedāvājums tiek saņemts Gaujas ielā 19, Rīgā, ne vēlāk kā līdz 2011. gada 14. martam plkst. 11:00.  

1.8. Cita vispārīgā informācija.  

1.8.1. Iepirkuma piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.  

1.8.2. Pretendentiem jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.  

1.8.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem piedāvājumiem, 

pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.  

1.8.4. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā un sarakstei jābūt latviešu valodā.  

1.8.5. Pasūtītājs pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par Iepirkuma priekšmetu. 

Sagatavoto papildu informāciju nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši nolikumu, kā arī tiem 

pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.  

1.8.6. Valūta, kādā jānorāda cenas, ir Latvijas lati (LVL).  



1.8.7. Iepirkumu izsludina, publicējot paziņojumu interneta mājas lapā- http://www.iub.gov.lv/ un 

http://www.rigaspieminekli.lv/  

1.8.8. Iepirkuma nolikumu ar informāciju par Iepirkuma priekšmetu, pretendenti var saņemt darbdienās no plkst. 9:00 

līdz 15:00, Gaujas ielā 19, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67181692, 67181695 vai elektroniski. interneta mājas lapā- 

http://www.rigaspieminekli.lv/  

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Iepirkuma priekšmets:  

2.1.1. Rīgas Brāļu kapu teritorijā samazināt un izretināt vainagus centrālās alejas divās ārējās rindās augošajām 126 

liepām diametrā no 24-44 cm, kā arī veikt:  

a) brūču aizsmērēšanu;  

b) nozāģēto zaru un zāģēšanas atlikumu savākšanu un izvešanu ar savu transportu.  

2.1.2. Saskaņā ar Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 62 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un 

aizsardzības noteikumi" 8. punktu pretendentam koku vainagu kopšanas darbi jāveic profesionāla koku kopēja 

(arborista) uzraudzībā, ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības.  

2.1.3. Pēc iepirkuma nolikumu saņemšanas, lai precizētu plānoto liepu vainagu kopšanas darbu apjomus, pretendentam, 

obligāti ir jāveic objekta apskati- apsekošanu dabā. Objektu var apsekot darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, iepriekš 

sazinoties pa tālruni 29613007, 29250590.  

 

3. PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI UN ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE  

3.1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:  

3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota 

persona. Pieteikumā norāda uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus;  

3.1.2. pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:  

a) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai 

cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;  

b) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā 

neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.  

3.1.3. Darbu vadītāja profesionāla koku kopēja -arborista sertifikāta kopija.  

3.2. Finanšu piedāvājums:  

3.2.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu nolikumā noteiktajā 

termiņā tiks veikti paredzētie liepu vainagu kopšanas darbi.  

 

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI  

4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas 

konstatē nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktā minētos apstākļus.  

4.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu no visiem piedāvājumiem, kas  

atbilst nolikuma prasībām.  

4.3. Iepirkuma komisija no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt 10 (desmit) 

darbdienu laikā izziņu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja 

pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Šim 



dokumentam jābūt izdotam ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs 

nepieprasa, ja attiecīgo informāciju var iegūt publiskajās datubāzēs.  

4.4. Pasūtītājs iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu paziņos visiem pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas.  

4.5. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, pasūtītājs publicēs informatīvu paziņojumu par noslēgto 

līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un pasūtītāja mājas lapā internetā.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  

Rolands Beļevičs 


