IEPIRKUMA PROCEDŪRAS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4.
FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA” ZIŅOJUMS
Pasūtītāja nosaukums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas
cirks”
Pasūtītāja adrese
Merķeļa iela 4., Rīga, LV- 1050
Iepirkuma identifikācijas numurs
id. Nr. RC 2017/1
Iepirkuma procedūras veids
Sarunu procedūra
Iepirkuma izvēles pamatojums
Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros
Būvniecības valsts kontroles birojs 2016.gada
22.februārī ir pieņēmis Rīgas cirka ēkas, kas atrodas
Merķeļa ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005
0014 001; turpmāk – cirka ēka) īpašniekam –
Kultūras ministrijai, adresētu lēmumu Nr.4-2-16/58
(turpmāk – Lēmums), kura lemjošās daļas 1.punktā
noteikts pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada
1.decembrim novērst bīstamību - veikt cirka ēkas
Merķeļa ielas fasādes konservāciju, lai novērstu tās
iespējamo apgāšanos.
Kultūras ministrija, kā VSIA „Rīgas cirks” kapitāla
daļu turētājs, ar 2016.gada 29.februāra lēmumu 2.5.3-8 ir uzdevusi VSIA „Rīgas cirks” valdei līdz
2016.gada 1.decembrim izpildīt Būvniecības valsts
kontroles biroja lēmumā noteikto uzdevumu – veikt
nekustamā īpašuma Rīgā, Merķeļa ielā 4, Rīgā
fasādes konservāciju, lai novērstu tās iespējamo
apgāšanos, un iesniegt Būvniecības valsts kontroles
birojā būvdarbu izpildes dokumentāciju.
Lai veiktu attiecīgos fasādes sienas konservācijas un
nostiprināšanas būvdarbus VSIA „Rīgas cirks” 2016.
gada 5. maijā noslēdza līgumu ar SIA „ADZ birojs”
par fasādes konservācijas un nostiprināšanas
būvprojekta
dokumentācijas
izstrādi
ar
dokumentācijas izstrādes laiku 45 kalendārās dienas
un iespējamo dokumentācijas saskaņošanas laiku 1
kalendārais mēnesis. Faktiski Rīgas pilsētas
būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu
izpildi no VSIA „Rīgas cirks” neatkarīgu apstākļu
dēļ tika saņemta 2017. gada 21. martā.
Turklāt, SIA “CMB” 2017. gada 17. februāra
sagatavotajā tehniskās apsekošanas atzinumā
(turpmāk – TIS) par cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes
sienu norādīts, ka Merķeļa ielas fasādes deformāciju

monitoringa veikšanai tika uzstādīti pieci noniusi.
Ņemot vērā, ka deformācijas uzrāda gan SIA
“CMB” tehniskās apsekošanas laikā veiktais plaisu
monitorings, gan SIA “Ābele privātbūve” veiktās
lāzerskanēšanas dati, tad TIS norādīts, ka, lai
nodrošinātu drošu cirka ēkas ekspluatāciju pašreizējā
apjomā un neapdraudētu gājējus, ir jāveic nekavējoša
cirka ēkas fasādes nostiprināšana. Ņemot vērā, ka
atklāta konkursa, slēgta konkursa vai konkursa
procedūras ar sarunām veikšanai ir nepieciešami
vismaz 3 mēneši, bet cirka ēkas Merķeļa ielas
fasādes noturība nav prognozējama, Iepirkumu
komisija 2017. gada 28. martā nolēma piemērot
sarunu procedūru cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes
nostiprināšanas būvdarbiem saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu,
steidzamības dēļ.
Iepirkuma līguma priekšmets
Iepirkuma komisijas sastāvs
Iepirkuma komisijas izveidošanas
pamatojums
Uz sarunām uzaicinātie piegādātāji
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena

Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes sienas
nostiprināšana atbilstoši Būvprojektam
Komisijas priekšsēdētājs Vilnis Nerets;
Komisijas locekļi: Ainārs Pričins un Daiga Konte
VSIA „Rīgas cirks” 2017.gada 10. janvāra rīkojums
Nr. 01/R
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Velve”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Velve”
208 959.91 euro

