Publicitāte / 2018.04.04.
Laika posmā no 04.01.2018. – 04.04.2018. Eiropas Savienības fonda projektu “Rīgas Tehniskās
universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās
specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, PVS ID 3170) un “Rīgas Tehniskās
universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai” (Vienošanās
Nr. 8.1.1.0/17/I/002, PVS ID 3169) īstenošana kopumā ir virzījusies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās
būtiskākajās projektu aktivitātēs:
1) Ķīpsalas iela 6B, Rīgā:
-

pārbūve: SIA “Abora” turpināja īstenot ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūves darbus atbilstoši
2017.gada 2.oktobrī noslēgtajam iepirkuma Nr.RTU-2017/50 līgumam Nr.01J02-1/200,
paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un
izstrādājumus Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra
vajadzībām.
Ņemot vērā demontāžas darbu laikā atklātās izmaiņas darbu apjomā, 2018.gada 22.februārī tika
noslēgta Vienošanās Nr.1 Par 2017.gada 2.oktobra iepirkuma līguma Nr.01J02-1/200
grozījumiem ar SIA “Abora” par izslēdzamajiem un ieslēdzamajiem darbiem, precizētu Naudas
plūsmas grafiku un Darbu izpildes grafiku. Kopējā Līguma cena un Līguma izpildes termiņš
netiek mainīts, darbus plānots pabeigt 14 mēnešu laikā, līdz 2018.gada 1.decembrim;

-

autoruzraudzība: norisinājās atbilstoši 09.10.2017. ar piegādātāju apvienību SIA "Valeinis un
Stepe", SIA "O3FM Inženieru birojs", SIA "M&E Pro" noslēgtajam līgumam Nr.01J02-1/212
(iepirkums Nr.RTU2015/73) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību RTU Inženierzinātņu
un viedo tehnoloģoju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (ēka Ķīpsalas ielā 6B,
Rīgā) pārbūvei;

-

būvuzraudzība: norisinājās atbilstoši 29.09.2017. ar pilnsabiedrību "Fabrum PES" noslēgtajam
līgumam Nr.01J02-1/209 (iepirkums Nr. RTU-2017/30).

2) Ķīpsalas iela 6A, Rīgā:
-

projektēšana: saskaņā ar 31.05.2017. noslēgto līgumu Nr.01J02-1/116 ar personu apvienību
SIA "Valeinis un Stepe", SIA "M&E Pro" un SIA "VSKS", tai skaitā 28.08.2017. noslēgto
Vienošanos pie līguma, 04.09.2017., pabeigts darbs pie līguma 2.daļas - būvprojekta minimālā
sastāvā izstrādes. Būvprojekts iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai;

-

pārbūve: plānots uzsākt 2018.gadā 4.ceturksnī.

-

autoruzraudzība: Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, autoruzraudzību (pēc pārbūves tehniskā projekta
izstrādes) nodrošinās personu apvienību SIA "Valeinis un Stepe", SIA "M&E Pro" un SIA
"VSKS"saskaņā ar 31.05.2017. noslēgto līgumu Nr.01J02-1/116, tai skaitā 28.08.2017. noslēgto
Vienošanos pie līgum;

-

būvuzraudzība: plānots uzsākt 2018.gadā 4.ceturksnī.

3) Zunda krastmala 10, Rīgā:
-

27.01.2018. tika izsludināts iepirkums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju
būvprojektu izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem RTU Inženierzinātņu un viedo
tehnoloģiju centra izveides ietvaros (ID RTU-2018/5). Ar pretendentu piedāvājumu iesniegšanas
termiņu 19.03.2018.
1

Iepirkuma ietvaros tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi, visiem pārsniedzot pieejamo
finansējuma apjomu. 29.03.2018. projektu Uzraudzības padomē tika nolemts pārtraukt iepirkuma
procedūru, precizēt tehnisko specifikāciju un tuvākajā laikā izsludināt jaunu iepirkuma
procedūru.
-

07.02.2018. izsludināts iepirkums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību
korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju
būvprojektu izstrādes uzraudzībai un būvuzraudzībai RTU Inženierzinātņu un viedo
tehnoloģiju centra izveides ietvaros (ID RTU-2018/109). 08.03.2018. uzsākta saņemto
pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.

4) Iekārtu un aprīkojuma iegāde:
-

sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinājās darbs pie STEM studiju programmu modernizēšanai
nepieciešamo pamatlīdzekļu un materiālu iegādes iepirkumu dokumentācijas - tehnisko
specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu izstrādes.
Iepirkumu speciālists uzsācis darbu pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas 27
iepirkumiem (112 no 220 vienību pozīcijām). EIS izsludināti 2 atklāti konkursi. Atlikušos
iepirkumus plānots sagatavot un izsludināt līdz 30.06.2018. Piegādes un maksājumu plānoti laika
posmā no 2018.gada 3.ceturksņa – 2019.gada 3.ceturksnim.

-

sadarbībā ar RTU fakultātēm norisinājās arī darbs pie pētniecības aprīkojuma un iekārtu
iegādes iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu
izstrādes.
Iepirkumu speciālists uzsācis darbu pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas 15 no 19
plānotajiem iepirkumiem. EIS izsludināti 8 atklāti konkursi, kā arī uzsākta 1 sarunu procedūra (4
iepirkumos tiek izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, bet 5 iepirkumos notiek pretendentu
piedāvājumu iesniegšana). Atlikušos iepirkumus plānots sagatavot un izsludināt līdz 30.06.2018.
Piegādes un maksājumu plānoti laika posmā no 2018.gada 3.ceturksņa – 2019.gada 3.ceturksnim

5) Mēbeļu iegāde:
-

sadarbībā ar RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti sagatavotas tehniskās
specifikācijas mēbeļu iegādes iepirkumam, ko plānots izsludināt līdz 31.05.2018.

6) Finanšu apguve:
-

līdz 04.04.2018. 1.1.1.4.projektā veiktas izmaksas 1 320 249.69 EUR apjomā, bet 8.1.1.projektā
- 564 757.35 EUR apjomā.

7) Būtiski riski sekmīgai abu projektu īstenošanai nav identificēti.
Projektu vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079
Projektu koordinators: Baiba Endzele, tālr.: 67089617
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