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Pasta adrese
Merķeļa iela 4

Pilsēta / Novads
Rīga

Pasta indekss
LV-1050

Valsts
Latvija

NUTS kods
LV00

Kontaktpunkts(-i)
VSIA Rīgas cirks

Kontaktpersona
Jānis Belruss

Tālruņa numurs
29229217

Faksa numurs

E-pasta adrese
cirks@cirks.lv

Tīmekļvietnes adreses
Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt
tīmekļvietnes adresi): http://www.cirks.lv
Pircēja profila adrese (norādīt tīmekļvietnes
adresi):
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/83

I IEDAĻA. Pasūtītājs
I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos
pasūtītājus)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
VSIA Rīgas Cirks, 40003027789

I.2. Kopējais iepirkums

Ja “jā”

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

Zem ES sliekšņa 
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Publicēšanas datums: 20/05/2021

Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu 

Jā Nē

Līgums ietver kopējo iepirkumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

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: valsts kapitālsabiedrība

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

Aizsardzība

Sabiedriskā kārtība un drošība

Vide

Ekonomika un finanses

Veselība

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra un reliģija

http://www.cirks.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/8319
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II IEDAĻA. Līguma priekšmets
II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums
Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve

II.1.2)

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

45212320-5 

II.1.3) Līguma veids

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts
Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve

II.1.5) Sadalījums daļās

II.1.6) Kopējā līgumcena (bez PVN):

Valūta

Kopējā līgumcena: 3201364.43 EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:  

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena: EUR  

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums
Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve

II.2.2) Papildu CPV kods

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

45212320-5 

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Izglītība

Cita:

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi

Jā Nē
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NUTS kods: LV00
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: VSIA Rigas cirks, Merķeļa iela 4, Riga, LV-1050

II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts (būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums
vai norāde par vajadzībām un prasībām ):
Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

Nosaukums Svērums

1.   Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja pieredze 15

2.   Kvalitāte - Tehniskais piedāvājums 29

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem

II.2.6) Informācija par iespējām

Ja jā, to apraksts:  

II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

 1. ERAF, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1., "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” (Nr.4.2.1.2/18/I/062) 

III IEDAĻA. Procedūra
III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Kvalitātes kritērijs:

Izmaksu kritērijs:

Cena:
Svērums : 56

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Atklāts konkurss

Paātrināts atklāts konkurss

Konkursa procedūra ar sarunām

Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām
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III.1.2) Paziņojums ietver

III.1.3) Piemērota elektroniskā izsole

III.1.4) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement
Agreement)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
RC 2020/03

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

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

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

Publikācijas datums - veids: 
30/11/2020 - Paziņojums par līgumu 

III.2.4) Dinamiskā iepirkumu sistēma tiek izbeigta?

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Līguma Nr.: 1
Daļas Nr.: 1        Iepirkuma līguma nosaukums: Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve

Līgums/daļa ir piešķirts(-a)?

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

Slēgts konkurss

Paātrināts slēgts konkurss

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

Konkursa dialogs

Inovācijas partnerības procedūra

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:

Sarunu procedūra

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš
nepublicējot paziņojumu par līgumu (D pielikuma
j) punktā minētajos gadījumos)

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu
par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu D

Iepirkuma līgumu Vispārīgo vienošanos

Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu Iepirkuma līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē
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Pasta adrese
Brīvības iela 47-5

Pilsēta / novads
Rīga

Pasta indekss
LV-1010

Valsts
Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods
LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

Pasta adrese Tālruņa numurs Vispārējā interneta adrese:

IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.2.1) Līguma slēgšanas datums
13/05/2021 (dd/mm/gggg)

IV.2.2) Infomācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits
3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)
0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm
0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES
0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits
3

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

IV.2.3) Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi,
reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā
piederība

IV.2.4) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AIDACO CONSTRUCTION", 41702007933

IV.2.4) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds,
uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KODOLS M”, 40203014448

Jā Nē

Jā Nē
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Brīvības iela 47-5

Pilsēta / novads
Rīga

Pasta indekss
LV-1010

Valsts
Latvija

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods
LV00

Uzvarējušais pretendents ir MVU

Līgumcena, bez PVN :      Valūta:      Līguma daļa :     

IV.2.5) Informācija par līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Valūta

Paredzamā līgumcena : 3201364.43 EUR

Piedāvātā līgumcena : 3201364.43 EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:  

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena: EUR  

IV.2.6) Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem) 

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu: 

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:
Prasības norādītas iepirkuma nolikumā

Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Jā Nē

Jā Nē

Nav zināms

jā nē nav zināms

Jā Nē

Biroja papīrs

Drukas iekārtas

Datortehnika un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

Transports

Elektroenerģija

Klozetpodi un pisuāri

Koģenerācijas iekārtas

Mēbeles

Notekūdeņu infrastruktūra
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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.2. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

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

V.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

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

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/
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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

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

Saistītie paziņojumi
16/02/2021 - Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju  
26/01/2021 - Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju  
22/01/2021 - Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju  
14/01/2021 - Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju  
29/12/2020 - Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju  
30/11/2020 - Paziņojums par līgumu  

http://www.iub.gov.lv/
https://pvs.iub.gov.lv/show/645409
https://pvs.iub.gov.lv/show/643359
https://pvs.iub.gov.lv/show/643146
https://pvs.iub.gov.lv/show/642332
https://pvs.iub.gov.lv/show/640807
https://pvs.iub.gov.lv/show/637895

