
Pasta adrese
Herdera laukums 6

Pilsēta / Novads
Rīga

Pasta indekss
LV-1050

Valsts
Latvija

NUTS kods
LV00

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersona
Ronalds Lūsis

Tālruņa numurs
29130139

Faksa numurs

E-pasta adrese
iepirkums@doms.lv

Tīmekļvietnes adreses
Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt
tīmekļvietnes adresi): http://www.doms800.lv
Pircēja profila adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi):
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/20

I IEDAĻA. Pasūtītājs
I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Rīgas Doma pārvalde, 40003760722

I.2. Kopējais iepirkums

Ja “jā”

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:

I.3. Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

Virs ES sliekšņa 
Paziņojums par līgumu
Publicēšanas datums: 20/08/2022

Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu 

Jā Nē

Līgums ietver kopējo iepirkumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(norādīt tīmekļvietnes adresi):
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86967

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt(norādīt tīmekļvietnes adresi):

Iepriekš minētajā kontaktpunktā

Citā adresē: (norādīt citu adresi)

elektroniski (norādīt tīmekļvietnes adresi): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/86967

Iepriekš minētajā kontaktpunktā

Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

http://www.doms800.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/20586
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86967
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/86967


I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

II IEDAĻA. Līguma priekšmets
II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Rīgas Doms, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma
baznīcas un klostera ansamblis" (Valsts aizsardzības Numurs 6537)”

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

71220000-6 

II.1.3) Līguma veids
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts
pamatu pastiprināšanas būvprojekta izstrāde un izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība būvdarbu laikā
objektam Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma
baznīcas un klostera ansamblis” (Valsts aizsardzības Numurs 6537)

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: 890000 Valūta: EUR 
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā
vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas
piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt tīmekļvietnes adresi):

Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot
to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

Valsts aģentūra / birojs

Reģionāla vai vietēja iestāde

Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

Publisko tiesību subjekts

Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska
organizācija

Cits:

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

Aizsardzība

Sabiedriskā kārtība un drošība

Vide

Ekonomika un finanses

Veselība

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Cita:

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi

Jā Nē



Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Rīgas Doms, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma
baznīcas un klostera ansamblis (Valsts aizsardzības Numurs 6537)”

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

71220000-6 

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta
NUTS kods: LV00
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:
pamatu pastiprināšanas būvprojekta izstrāde un izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība būvdarbu laikā
objektam Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma
baznīcas un klostera ansamblis” (Valsts aizsardzības Numurs 6537)

II.2.5) Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 890000 Valūta: EUR 
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs
daļas darbības laikam)

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Cena nav vienīgais izvērtēšanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs:

Izmaksu kritērijs:

Cena:

Jā Nē

Jā Nē



II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Līguma darbības laiks mēnešos: 0 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)  
vai uzsākšana (dd/mm/gggg) 
Izpilde 01/05/2023 (dd/mm/gggg)

Līgumu var atkārtot?

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa
procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā
Paredzētais piegādātāju skaits: 0 
vai Paredzētais minimālais skaits: 0 / Maksimālais skaits: 0 
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

II.2.10) Informācija par iespējām

Ja jā, to apraksts:  

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem
Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi
Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju
profesionālajos reģistros vai komercreģistros

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju
saimniecisko un finansiālo stāvokli

Iesniedzamie dokumenti
atbilstības izvērtēšanai

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē



III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām
un profesionālajām spējām

Iesniedzamie dokumenti
atbilstības izvērtēšanai

III.1.4) Privileģētais līgums

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir
rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem 

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un
profesionālā kvalifikācija

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums: 

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums: 

Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums:

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Atklāts konkurss

Paātrināts atklāts konkurss

Slēgts konkurss

Paātrināts slēgts konkurss

Konkursa procedūra ar sarunām

Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām

Konkursa dialogs



IV.1.2) Paziņojums paredz

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits:

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji 

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības
procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

IV.1.5) Informācija par sarunām (tikai konkursa procedūrām ar sarunām)

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, neveicot sarunas 

IV.1.6) Tiks piemērota elektroniskā izsole

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli: 

IV.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement
Agreement)

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
RD 2022/1

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma
procedūru

Ja jā: 
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids : 

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Datums: 26/09/2022 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

Inovācijas partnerības procedūra

Iepirkuma līgumu Vispārīgo vienošanos Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē



IV.2.5) Slēgta konkursa, konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras un
konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai
atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)
Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.6) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

Citas:

IV.2.8) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma
nodrošinājuma gadījumā)
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg) 
vai ilgums mēnesī (-šos): (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.9) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Datums: 26/09/2022 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00
Vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86967

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai 

V.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Ja jā, 

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

SV

BG

RO

GA

Jā Nē

Jā Nē

Izmantos elektroniskos pasūtījumus

Pieņems elektroniskos rēķinus

Izmantos elektroniskos maksājumus

Jā Nē

Biroja papīrs

Drukas iekārtas

Elektroenerģija

Klozetpodi un pisuāri

Koģenerācijas iekārtas

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86967


Pasta adrese
Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads
Rīga

Pasta indekss
LV-1010

Valsts
Latvija

Tālruņa numurs
+371 67326719

Faksa numurs
+371 67326720

E-pasta adrese
pasts@iub.gov.lv

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt
tīmekļvietnes adresi):
http://www.iub.gov.lv

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 18/08/2022

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.6) Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)
Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Datortehnika un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

Transports

Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

Iekštelpu apgaismojums

Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

Ceļu būve un satiksmes zīmes

Ūdens sildītāji siltuma ražošanai

Biroja ēku projektēšana, būvdarbi un
apsaimniekošana

Dārzkopības produkti un pakalpojumi

Mēbeles

Notekūdeņu infrastruktūra

Sienu paneļi

Izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums

Tekstilpreces

Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās
iekārtas (veselības aprūpes EEI)

Atpūtas un sporta infrastruktūra

Cita

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

http://www.iub.gov.lv/


Pasta adrese
Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads
Rīga

Pasta indekss
LV-1010

Valsts
Latvija

Tālruņa numurs
+371 67326719

Faksa numurs
+371 67326720

E-pasta adrese
pasts@iub.gov.lv

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt
tīmekļvietnes adresi):
http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.6.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)
Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

http://www.iub.gov.lv/

