
1 

 

 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 
 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv 

Aknīstē 

 

 

2016.gada 05.oktobrī 

ZIŅOJUMS 

Par iepirkumu 

„Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūve” 

 

1. Pasūtītājs  

Pasūtītāja nosaukums Aknīstes novada pašvaldība  

Adrese Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000026441 

Bankas nosaukums SEB banka 

Konta Nr. bankā LV82UNLA0009012130037 

Kontaktpersona Lāsma Prande 

Tālruņa Nr. 65237762 

Mob.tālr. 26386407 

Faksa Nr. 65237751 

e-pasta adrese lasma.prande@inbox.lv 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs ANP 2016/15 

3. Iepirkuma procedūras veids- atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma priekšmets- Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūve 

5. Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības mājaslapā internetā publicēts 

2016.gada 22.augustā. 

 

6. Grozījumi nav veikti. 

 

7. Iepirkuma komisijas sastāvs: priekšsēdētāja – L.Prande, locekļi- I.Cālīte, L.Valaine, 

I.Kancāne, R.Līcis, sekretāre- I.Kancāne, izveidota ar 24.02.2016.domes sēdes 

prot.Nr.3 lēmumu Nr.8#. 

8.  Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 

8.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu 

tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
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neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

8.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību 

būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas 

Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 

konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad 

stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 

mēneši. 

8.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par 

vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas 

cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda. 

8.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta 

bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

termiņam pretendents būs likvidēts. 

8.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

8.6.   Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai 

darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar 

Pretendentu Publisko iepirkumu likuma  23. panta pirmās un otrās daļas 

izpratnē un nav ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē.  

8.7.   Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta 

iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

11. panta ceturto daļu.  

8.8.   Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šī 

nolikuma 3.1.1. – 3.1.7. punktā noteiktajām prasībām un saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām. 

8.9. Pretendenta vidējais  gada finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējo trīs 

gadu periodā (2015. g., 2014. g. un 2013. g.) ir vismaz EUR 1000 000,00 
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(bez PVN). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši 

vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā nostrādātajā periodā ir 

vismaz EUR 1000 000,00 (bez PVN).  

8.10. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem 

(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības 

dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām 

(turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās). 

* Pretendenta kvalifikācijas prasības 
9.Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām: 

9.1.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā 

arī 2016. gadu) ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze ārā sporta 

stadionu (2411. kods pēc CC klasifikatora) būvdarbu līgumu izpildē, t. i. 

Pretendents kā galvenais būvuzņēmējs (ģenerāluzņēmējs) ir kvalitatīvi 

izpildījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikti āra 

sporta stadiona (2411. kods pēc CC klasifikatora) ar speciālā seguma 

skrejceliņiem, vieglatlētikas sektoriem un dabīgā vai mākslīgā zāliena 

seguma futbola laukumu Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un 

normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts (ja to nosaka saistošie 

normatīvie akti) tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto 

būvdarbu izpildei, t. sk.:  

9.1.1.vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) 

speciālists (būvdarbu vadītājs) elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, 

kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 

2016. gadu) vadījis elektroietaišu izbūves darbus vismaz 2 (divu) 

būvdarbu līgumu izpildes ietvaros.  

9.1.2.vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) 

speciālists (būvdarbu vadītājs) kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu 

būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā 

(papildus ņemot vērā arī 2016. gadu) vadījis kanalizācijas sistēmas ārējo 

tīklu izbūves darbus vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros  

(objekti nodoti ekspluatācijā); 

9.1.3.vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) 

speciālists (būvdarbu vadītājs) ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš 

iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2016. 

Gadu) vadījis ceļu, ielu vai laukumu izbūves vai pārbūves darbus vismaz 

2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros un  vadījis1(viena) sintētiskā 

seguma ieklāšanas darbus, pēc apjoma (katra būvdarbu līguma ietvaros 

izbūvēto vai rekonstruēto ielu vai laukumu platība vismaz 1000 m2) 

(objekti nodoti ekspluatācijā). 

            9.1.4.Pretendents nodrošina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

izveidotu darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba aizsardzības 

koordinatora piesaisti. 

10. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, 

kura izpilda būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāja noslēgtā būvdarbu līguma 

izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus izpilda Pretendentam vai citam 

apakšuzņēmējam. 

10.1.Apakšuzņēmēja izpildāmo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot 

vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto 

uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata 
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kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir 

izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam 

vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

10.2.Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā 

apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura, bet ievērojot nolikuma 4.2.11. punktā noteiktās prasības par 

Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam  pietiekamus pierādījumus par 

sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru 

iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt 

iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents 

faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras 

iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.  
 

11. Piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts – piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

12. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2016.gada 22.septembris plkst.16:00 

 

13. Piedāvājumu atvēršanas vieta- Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, datums-

22.09.2016. un laiks- plkst.16:00 

 

14.Piedāvājumus iesnieguši: 

 

N.

p.

k. 

Pretendents (juridiskai personai – nosaukums, 

fiziskai personai – vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Piedāvājuma cena 

EUR 

bez PVN 

 

Piezīmes 

  

1. SIA ,,Borg” 

Reģ.Nr. 41503012572 

Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils,  

LV-5404 

22.09.2016. 

plkst. 13:58 
 

284 361.02 EUR 

 

2. SIA ,,Kvinta BCL” 

Reģ.Nr. 40103252553 

Sēļu iela 9, Mārupe, Mārupes novads, 

LV-2167 

22.09.2016. 

plkst. 14:52 
 

269 202.62 EUR 

 

3. SIA ,,Jēkabpils PMK” 

Reģ.Nr. 45403003160 

Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 

22.09.2016. 

plkst.15:23 
 

344 408.06 EUR 

 

4. SIA ,,Lagron” 

Reģ.Nr. 41503055270 

Dunduru iela 3, Daugavpils,         

LV-5404 

22.09.2016. 

plkst. 15:33 
 

314 316.91 EUR 

 

5. SIA ,,Reaton, Ltd” 

Reģ.Nr. 40003015277 

Viskaļu iela 21, Rīga, LV-1026 

22.09.2016. 

plkst. 15:43 
 

248 456.98 EUR 

 

6. SIA ,,Ošukalns” 

Reģ.Nr. 45403003353 

Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201 

22.09.2016. 

plkst. 15:45 
 

248 159.29 EUR 
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15.Lēmums slēgt iepirkuma līgumu pieņemts 2016.gada 05.oktobrī 

 

 

 

16. Nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar šādu pretendentu: 

 

N.p

.k. 

Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai 

- vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma cena EUR 

bez PVN 

 

1. SIA ,,Ošukalns” 

Reģ.Nr. 45403003353 

Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201 

 

248 159.29 EUR 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                                                               I.Kancāne 


