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2021.gada 28.jūnijā 

Cenu aptaujas ID Nr.2021/1. 

Uzaicinājums 

piedalīties cenu aptaujā “Par pazemes atkritumu konteineru izbūvi Siguldā”  

1. Cenu aptaujas identifikācijas numurs  

Nr. 2021/1. 

2. Pasūtītāja rekvizīti: 

Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMIS" 

Adrese: R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

Nodokļu reģ. Nr 40103032305 

Luminor Bank AS,  

kods RIKOLV2X,  

konts LV83NDEA0000083162978 

Tālrunis: 29398627 

info@jumis.lv  

 

3. Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu Kristīne Lūse SP SIA "JUMIS" 

direktore tālr. 29398627, kristine.luse@jumis.lv  

Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu Kristīne Lūse SP SIA "JUMIS" 

direktore tālr. 29398627, kristine.luse@jumis.lv  

4. Piedāvājuma iesniegšana:  Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 

2021.gada 12.jūlijam plkst. 12.00, iesūtot savu piedāvājumu uz e-pastu 

info@jumis.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai arī nosūtot to pa pastu 

uz adresi R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150  vai iesniegt 

personīgi piedāvājuma oriģinālu SP SIA „JUMIS” Klientu apkalpošanas centra 

telpās, R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. 

 

5. Piedāvājums sastāv no: 

4.1. Pieteikums (pielikums Nr.1); 

4.2. Finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.2) un detalizētas tāmes.  

4.3. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz 1 (vienu) 

būvdarbu izpildē, kur bijis jāuzstāda pazemes konteiners (darbi ir pilnībā pabeigti 

līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), un par iepriekšminētajiem būvdarbiem ir 

saņēmis pozitīvu atsauksmi no objekta pasūtītāja. (pielikums Nr.3) 

 

6. Darba uzdevums: 

Atbilstoši būvvaldē saskaņotajam būvniecības ieceres dokumentācijas 

paskaidrojuma rakstam: 

6.1. “ Pazemes atkritumu konteineru izbūve Pils ielā 14A, Siguldā, Siguldas 

novadā” 

6.2. “Pazemes atkritumu konteineru izbūve Lazdu ielā 2, Peltes, Siguldas novadā” 
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1.  Projekta nosaukums Pazemes konteineru izbūve 

2.  Adreses/kadastra numuri  

un darbi 

Pazemes atkritumu konteineru izbūve Lazdu ielā 2, 

Peltes, Siguldas novadā (kad. Nr. 8094 004 0632) - 

izbūvēt bruģētu laukumu un ievietot 2 (divus) pazemes 

konteinerus 

Pazemes atkritumu konteineru izbūve Pils ielā 14A, 

Siguldā, Siguldas novadā (kad. Nr. 8015 002 3217) - 

izbūvēt bruģētu laukumu un ievietot 2 (divus) pazemes 

konteinerus 

3.  Pienākumi garantijas periodā 

(minimālais garantijas periods – 

24 mēneši) 

Par saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 

(desmit) darba dienu laikā vai citā pušu saskaņotā 

termiņā.   

4.  Darbu izpildes termiņš 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

5.  Papildus prasības  

un informācija 

Nodrošināt dokumentu iesniegšanu un visu nepieciešamo 

saskaņojumu saņemšanu Būvniecības informācijas (BIS) 

sistēmā.  

 

Pazemes konteinerus piegādā Pasūtītājs.  

 

 

6.  Samaksa 

 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas un 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

 

7. Cita informācija 

7.1. Par darbu izpildes vietas apskati var vienoties, sazinoties ar kontaktpersonu - Kristīne 

Lūsi, tālr. 29398627, kristine.luse@jumis.lv. 

7.2. Plānotais kopējais finansējums par cenu aptaujā norādītajiem būvdarbiem ir līdz 10740 

EUR (desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro) bez PVN. Gadījumā, ja uzvarējušā 

Pretendenta piedāvājumā norādītā summa pārsniegs plānoto summu, cenu aptaujas 

procedūra var tikt pārtraukta, nenoslēdzot līgumu. 

 

8. Prasības pretendentiem 

8.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 

izpratnē un uz to neattiecas PIL noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Piedalīšanās 

iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem 

Pretendentiem ir vienādi. 

8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Par reģistrācijas faktu pasūtītājs pārliecināsies 

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv vai citas valsts atbilstošā reģistrā.  

8.3. Pretendents un apakšuzņēmējs (ja attiecīgo darbu izpildei tiek pieaicināts 

apakšuzņēmējs) ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt cenu aptaujā paredzētos darbus. 

Apakšuzņēmēju piesaiste un/vai nomaiņa ir atļauta rakstveidā to iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju.  
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9. Par pretendenta tiesībām veikt būvdarbu Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas 

sistēmā www.bis.gov.lv.  

 

10. Finanšu piedāvājums  

10.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts cenu aptaujas 

priekšmetam atbilstošais pakalpojums visā līguma darbības laikā. 

10.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.  

 

11. Piedāvājumu izvēles kritēriji 

11.1. Cenu aptaujas komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, 

kas atbilst uzaicinājuma prasībām un cenu aptaujas priekšmetam. 

11.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

 

12. Cenu aptaujas komisijas tiesības  

12.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs 

ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

12.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to 

pretendentu. 

12.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

12.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu ar pasūtītāju. 

12.5. Jebkurā brīdī pārtraukt cenu aptaujas procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

Pielikumā:  

1. Pielikums Nr.1  - Pieteikuma forma. 

2. Pielikums Nr.2 - Finanšu piedāvājuma forma.  

3. Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredze. 

4. Pielikums Nr.4 – būvvaldē saskaņotais būvniecības ieceres dokumentācijas 

paskaidrojuma raksts “Lazdu ielā 2, Peltes, Siguldas novadā”. 

5. Pielikums Nr.5 – būvvaldē saskaņotais būvniecības ieceres dokumentācijas 

paskaidrojuma raksts “Pils ielā 14A, Sigulda, Siguldas novadā”. 

 

 

 

Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” 

Valdes locekle  Kristīne Lūse 
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