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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"  

(reģ. Nr. 44103022271) 

Cenu aptauja 

Būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaidavas ielā 7, Valmierā,  

Valmieras novadā pagalma labiekārtošanai 

 (Identifikācijas Nr. VN2022/2CA) 

 

2022.gada 17.maijā Valmierā 

ZIŅOJUMS 

Pasūtītājs: 

Nosaukums: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 

Reģistrācijas Nr.: 44103022271 

Adrese: Semināra iela 2a, Valmierā, Valmieras novadā, LV-

4201 

Tālrunis: 

E-pasts: 

Kontaktpersona: 

64207300 

namsaimnieks@v-nami.lv 

galvenā projektu vadītāja Ieva Šakena, tālr.26190595, 

e-pasts: ieva.sakena@v-nami.lv 

 

Cenu aptaujas identifikācijas Nr. VN2022/2CA 

Līguma priekšmets – Būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaidavas ielā 7, 

Valmierā, Valmieras novadā pagalma labiekārtošanai. 

Paziņojums par līgumu publicēts pasūtītāja mājas lapā https://www.v-nami.lv/iepirkumi/ 

2022.gada 6.maijā. 

 

Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar 30.03.2022. SIA “VALMIERAS 

NAMSAIMNIEKS” valdes lēmumu Nr.1.2/1/6: 

Iepirkuma komisijas sastāvs : 

Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jolanta Broka 

Komisijas locekļi 

 

 

Komisijas sekretāri 

Santa Kleina 

Madara Kiļupe 

Inga Dukure 

Andra Rūse 

 Ieva Šakena 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākās cenas piedāvājums. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022.gada 16.maijs līdz plkst. 14:00. 

Piedāvājumi tika atvērti 2022.gada 16.maijā plkst. 14:00. 

 

Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: 

 

Pretendents 

Iesniegšana

s datums un 

laiks 

Piedāvājuma cena 

būvprojekta 

izstrādei EUR bez 

PVN 21% 

Piedāvājuma cena 

autoruzraudzībai 

EUR bez PVN 21% 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

EUR bez PVN 

21% 

SIA “CK” 

reģ.Nr.44103064025 

13.05.2022. 

pl.17:12 
2880,00 250,00 3130,00 

SIA “Ceļu komforts” 

Reģ.Nr.44103040845 

16.05.2022. 

pl.12:27 
2775,00 450,00 3225,00 

 

Izskatāmie jautājumi:  
1. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma 

izvērtēšana. 
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2. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanu. 

Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: 

 

Pretendents 

Iesniegšan

as datums 

un laiks 

Piedāvājuma 

cena 

būvprojekta 

izstrādei EUR 

bez PVN 21% 

Piedāvājuma cena 

autoruzraudzībai 

EUR bez PVN 

21% 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

EUR bez 

PVN 21% 

SIA “CK” 

reģ.Nr.44103064025 

13.05.2022. 

pl.17:12 
2880,00 250,00 3130,00 

SIA “Ceļu komforts” 

Reģ.Nr.44103040845 

16.05.2022. 

pl.12:27 
2775,00 450,00 3225,00 

 

Piedāvājums ar viszemāko cenu ir pretendentam SIA “CK”, Reģ.Nr.44103064025. 

Atlases prasības SIA “CK”  

3.2.1. Pretendents var būt jebkura persona, kā arī piegādātāju apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un 

ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujai, atbilstoši šī nolikuma 

prasībām. 

Iesniedzamie dokumenti: 

3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas   

nolikuma   pielikumam   Nr.4 “Pieteikuma veidlapa”. 

3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota 

pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt 

piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

norādītās. 

Atbilst, juridiska 

persona, reģ.Nr. 

441030640251 

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam 

nepieciešamos pakalpojumus. 

3.2.2.1. Pretendenta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda 

Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv). 

3.2.2.2. Pretendenta tiesības veikt pakalpojumu iepirkuma komisija 

pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv). 

Atbilst 

3.2.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 

2019., 2020., 2021. un 2022.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) 

ir pieredze vismaz 5 (piecu) būvprojektu izstrādē   daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanai. Pievienot  vismaz 2 

(divas) atsauksmes no projektu pasūtītājiem ar norādi par darbu pilnīgu 

izpildi līguma termiņā, t.sk. ka būvprojekti ir akceptēti Būvvaldē. 

Iesniedzamie dokumenti: 

3.2.3.1. Apliecinājums par atbilstību Cenu aptaujas nolikuma prasībām, 

kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.7 „Pretendenta 

pieredzes apraksts”. 

Vismaz 2 (divas) izstrādāto projektu pasūtītāju atsauksmes (ja 

attiecīgo  projektu pasūtītājs ir bijis SIA “VALMIERAS 

NAMSAIMNIEKS”, pretendents kvalifikācijas apliecinājumā norāda šos 

objektus, bet atsauksmi var nepievienot). 

Atbilst 

3.2.4. Pretendenta rīcībā ir vai līguma izpildes laikā būs sertificēts 

speciālists ceļu projektēšanā  

Iesniedzamie dokumenti: 

3.2.4.1. Apliecinājums par atbilstību n olikuma prasībām, kuru 

aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6 „Līguma izpildē 

piesaistītie speciālisti”. 

Sertificētā speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta 

Atbilst   

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/
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(sertifikāta) kopija. Sertifikāta kopiju var aizstāt ar precīzu norādi 

(linku) uz publisku datubāzi, kurā iepirkuma komisija brīvi var 

pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu. 

3.2.4.2. Apliecinājums par atbilstību n olikuma prasībām, kuru 

aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6 „Līguma izpildē 

piesaistītie speciālisti”. 

3.3.  Finanšu piedāvājums 

3.3.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru 

aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma pielikumam Nr.5 „Finanšu 

piedāvājums”. Finanšu piedāvājumā ietver pretendenta apliecinājumu 

par būvprojekta izstrādes termiņu. 

3.3.2. Pretendents iesniedz parakstīto tehnisko specifikāciju (nolikuma 

pielikums Nr.1). 

Atbilst 

 

Iepirkuma komisija konstatē: 

Pretendenta SIA “CK” piedāvājums atbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām. 

 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot: PAR – I.Skādulis, J.Broka, S.Kleina, M.Kiļupe; PRET – 

nav; ATTURAS – nav. 

NOLEMJ: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam ar viszemākās cenas piedāvājumu, kura 

piedāvājums atbilst nolikuma prasībām: SIA “CK”, reģ.Nr.4410064025, adrese: Jaunliepas, 

Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. Piedāvātā cena būvprojekta izstrādei 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaidavas ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā 

pagalma labiekārtošanai EUR 2880,00 bez PVN 21%, autoruzraudzībai EUR 250,00 

bez PVN 21%, piedāvājuma cena kopā EUR 3130,00 bez PVN 21%. 
  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                    Ilmārs Skādulis  

 

 

Sekretārs                                                                                  Ieva Šakena 


