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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 
 

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

Aknīstē 

 

 

2018.gada 05.februārī 

ZIŅOJUMS 

Par iepirkumu 

„ Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu 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 2017/18/ELFLA 

3. Iepirkuma procedūras veids- atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma priekšmets- Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 

5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 

          1.daļa – Aknīstes novada Asares pagasta ceļa Nr.2-28 Lupīnas – Birzniekli 

0.00 km- 0.485 km un 2-26 Rīti – Vecozoli 0.00 km-0.138km   pārbūve.   

          2.daļa – Aknīstes novada Gārsenes pagasta ceļa Nr.3 – 6 Gārsene - Bajāri 

posma 3,92 km – 5,81 km pārbūve. 

         3.daļa – Aknīstes novada Gārsenes pagasta ceļa Nr. 3 - 6 Gārsene – Jaunmuiža 

- Irbes (0,00km-0,96km)  

5. Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības mājaslapā internetā publicēts 

2017.gada 18.decembrī. 

 

6. Grozījumi nav veikti. 

 

mailto:akniste@akniste.lv
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7. Iepirkuma komisijas sastāvs: priekšsēdētāja – L.Prande, locekļi- I.Cālīte,  

I.Kancāne, sekretāre- I.Kancāne, izveidota ar 24.02.2016.domes sēdes prot.Nr.3 

lēmumu Nr.8#. 

8.  Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 

8.1. Prasības profesionālās darbības veikšanai:  

 Pretendents iesniedz piedāvājumu par  vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. 

Pretendents iesniedz piedāvājumu par  vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta 

daļām. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības iepazīties ar objektu 

un, ja objekts apsekots, iesniedzot piedāvājumu, tas  pievieno apliecinājumu par 

objekta apsekošanu. 

 Ieinteresētais Pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par pusēm 

pieņemamu laiku objekta apskatei. 

  Apliecinājums par objekta apsekošanu jāsagatavo pašam Pretendentam, 

aizpildot nepieciešamo informāciju par Pretendentu un iepirkuma priekšmetu, un pēc 

apsekošanas jāsaņem Pasūtītāja kontaktpersonas paraksts. 

 

 Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, ja pretendents ir ārvalstnieks, tas ir reģistrēts 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

 

 Pretendents ir reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.  

 Gadījumā, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi. 

 

Nolikuma 3.2.3. 3.2.1 un 3.2.2. punktos noteiktās prasības attiecas  uz pretendenta 

norādīto apakšuzņēmēju, veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

 

8.2. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības 

 

8.2.1.  Pretendenta vidējais finanšu apgrozījuma apjoms iepriekšējos trīs noslēgtajos 

finanšu gados (2014., 2015., 2016.) ir vismaz divas reizes lielāks par piedāvātās 

līgumcenas apjomu. 

 

8.2.2. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji pēdējā 

noslēgtā pārskata gadā, ko raksturo: 

1) likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ≥1,0;  

2) pozitīvs pašu kapitāls.  

 

8.2.3. Gadījumā, ja Pretendents darba tirgū darbojas īsāku laika posmu nekā trīs gadus 

un spēj apliecināt pietiekamu finansiālu kapacitāti atbilstoši nolikuma 3.3.1 un 3.3.2 

punktā noteiktajām prasībām, ir atbilstošs pasūtītāja prasībām. 
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8.3. Tehniskās specifikācijas 

 

8.3.1. Tehniskās specifikācijas -  nolikuma _3._  pielikums. 

8.3.2. Tehniskās specifikācijas sastāv no darbu apjomiem un Būvprojekta 

(7.pielikums), kas ir konkursa dokumentu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

8.4. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības 

 

8.4.1.  Pretendentam iepriekšējo piecu gadu (2012. - 2016. un 2017.) laikā ir pieredze 

ielu vai ceļu būves,  pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu veikšanā, t.i., būvdarbu 

veicējs ir izpildījis vismaz  2 (divus) ielu vai ceļu būves, pārbūves vai 

atjaunošanas būvdarbu līgumus. Līgumiem uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir 

jābūt izpildītiem. 

 

8.4.2.Pretendenta vadošajam personālam: 

8.4.2.1. atbildīgajam būvdarbu vadītājam ceļu būvdarbu vadīšanā un darba 

aizsardzības speciālistam ir atbilstoša izglītība, profesionālā kvalifikācija un 

pieredze vismaz 2 (divu) ielu vai ceļu būvdarbu (būve, pārbūve (rekonstrukcija) 

vadīšanā iepriekšējo piecu gadu (2012. - 2016. un 2017.) laikā, kas ir pilnībā 

pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;  

 Gadījumā, ja būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības speciālists ir vienā personā, 

pieredzi par augstāk minēto periodu apliecina par katru jomu atsevišķi. 

 

8.5. Nosacījumi Pretendenta izslēgšanai no dalības konkursā 

 

   Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

8.5.1.  Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu 

vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir 

atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no 

šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:  

 

1) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos nodarījumos; 

2) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un 

došana, tirgošanās ar ietekmi; 

3) krāpšana, piesavināšanās  vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

4) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;   

5) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos nodarījumos; 
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6) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un 

došana, tirgošanās ar ietekmi; 

7) krāpšana, piesavināšanās  vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

8) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;   

9) cilvēku tirdzniecība; 

10) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas. 

 

11) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos nodarījumos; 

12) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un 

došana, tirgošanās ar ietekmi; 

13) krāpšana, piesavināšanās  vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

14) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;   

15) cilvēku tirdzniecība; 

16) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas. 

8.6. Apmaksas kārtība: 

8.6.1. Avansa maksājums  - 20% pēc būvdarbu uzsākšanas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

8.6.2. Starpmaksājumi - Pusēm ir tiesības realizēt veikto Darbu pieņemšanu pa 

posmiem, parakstot starpposmu pieņemšanas-nodošanas aktus. Šajā gadījumā par 

izpildītiem darbiem Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar darbu pieņemšanas - 

nodošanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī akta parakstīšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas. 

8.6.3. Gala maksājums – saņemams pēc visa būvdarbu apjoma izpildes 30 (trīsdesmit) 

darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un 

būvvaldes akta saņemšanas. 

 

 9. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

9.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa 

nolikumā minētos nosacījumus. 

  

9.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt 

Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt 

nolikuma 7.7. punktā norādītajā termiņā.  

 

9.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā 

sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma 

komisija to pieprasa. 

 

9.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarinājumu  trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska 
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pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa 

pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.  

 

9.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts.  

 

10. Iepirkuma dokumentācijas izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

10.1. Iepirkuma komisija katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi nosaka 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura vienīgais kritērijs ir zemākā cena. PIL 

51.pants (4) Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot 

tikai cenu, ja iepirkums tiek veikts šā likuma 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vai ja 

sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas 

nozīmes piedāvājuma izvēlē. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums 

atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs tiks 

noteikts veicot izlozi. 

10.2.Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un 

izvēlas piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijam. 

10.3.Iepirkuma komisija izvēlēsies un par uzvarētāju atzīs saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kas būs atbilstošs Publisko iepirkumu likuma un Nolikuma prasībām, 

vadoties pēc Nolikumā minētajiem  vērtēšanas kritērijiem. 

10.4.Iepirkuma komisija, tajā skaitā izvērtēs, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti 

lēts, ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 

darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos 

trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto 

minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes 

attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja 

pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa 

likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai. Ja Iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir 

nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks 

pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskākajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 

darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu 

dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 

profesiju grupās, Iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu 

dienesta (Nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem). 

10.5.Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt 

visas šajā Nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents 

apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo 

Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma 

noraidīšanai. 

 

10.6.Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kurš atbilst visām 

Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p9
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p10
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ar viszemāko iepirkuma priekšmeta cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas 

atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas un citu pielikumu 

prasībām. 

 
10.7.Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kurš atbilst visām 

Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar 

viszemāko iepirkuma priekšmeta cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas atbilst 

konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas un citu pielikumu prasībām. 

 

11.  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 08.janvārim, plkst.16:00. 

 

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

08.01.2018. un laiks- plkst.16:00 

 

13.Piedāvājumus iesnieguši:  

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Piedāvātā cenaEUR  

bez PVN 

Piezīmes 

1. 

SIA “Brēķu studenti” 

Reģ.Nr. 45404003613 

Madonas iela 6, Jēkabpils, 

LV-5202 

01.01.2018. 

Plkst. 15:50 

100447.08 

209588.15 

2.daļa 

3.daļa 

2. 

SIA “PMCI” 

Reģ.Nr. 40103804718 

Ernestīnes iela 43-1, Rīga, 

LV-1046 

08.01.2018. 

Plkst. 09:15 

136587.17 

241135.50 

2.daļa 

3.daļa 

3. 

 

SIA “Mikor” 

Reģ.Nr. 45403001297 

Brīvības iela 2, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads, 

LV-5201 

08.01.2018. 

Plkst. 12:30 

85141.86 

150261.08 

242050.29 

1.daļa 

2.daļa 

3.daļa 

4. 

VA/S “Latvijas autoceļu 

uzturētājs” 

Reģ.Nr. 40003356530 

Krustpils iela 4, Rīga, LV-

1073 

08.01.2018. 

Plkst.15:30 

84998.44 

155037.14 

249991.52 

1.daļa 

2.daļa 

3.daļa 

5. 

SIA “DSM Meistari” 

Reģ.Nr. 41503068400 

Dārza iela 40, Randene, 

Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-

5449 

08.01.2018. 

Plkst. 15:35 

88310.09 

136809.24 

201674.22 

1.daļa 

2.daļa 

3.daļa 

12. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 31181724-

8084772, Nr. 31179438-8029974 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka SIA 

“Brēķu studenti” (reģ.nr.45404003613) nav administrēto nodokļu parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

13. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 

31181724-8084780, Nr. 31179438-8029976 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka 
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SIA “PMCI” (reģ.nr.40103804718) nav administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

14. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 

31181724-8084767, Nr. 31179438-8029972 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka 

SIA “Mikor” (reģ.nr.45403001297) nav administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

15.  Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 

31181724-8084776, Nr. 31179438-8029975 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka 

VA/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” (reģ.nr.40003356530) nav administrēto nodokļu 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

16.  Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 

31181724-8084785, Nr. 31179438-8029977 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka 

SIA “DSM Meistari” (reģ.nr.41503068400) nav administrēto nodokļu parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

17. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA Nr. 

31181724-8084759, Nr. 31179438-8029902 par to,  ka  pretendentam SIA   “Brēķu 

studenti” (reģ.Nr. 45404003613) nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts. 

18. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA Nr. 

31181724-8084762, Nr. 31179438-8029909 par to,  ka  pretendentam SIA   “PMCI” 

(reģ.Nr. 40103804718) nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts. 

19. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA Nr. 

31181724-8084756, Nr. 31179438-8029900 par to,  ka  pretendentam SIA   “Mikor” 

(reģ.Nr. 45403001297) nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts. 

20. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA Nr. 

31181724-8084764, Nr. 31179438-8029912 par to,  ka  pretendentam SIA   “DSM 

Meistari” (reģ.Nr. 41503068400) nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta 

vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts. 

21. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA Nr. 

31181724-8084761, Nr. 31179438-8029906 par to,  ka  pretendentam VA/S “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” (reģ.Nr. 40003356530) nav pasludināts maksātnespējas process, 

apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas 

tiek likvidēts.    
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22. Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 

31181724-8084710 Nr. 31179438-8029855 par to, ka pretendentam SIA “PMCI” 

(reģ.Nr. 40103804718) nav tiesību aktu pārkāpumu,  par kuriem dalībnieks ir 

izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, personai nav priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu par tiesību aktu pārkāpumiem. 

23. Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 

31175685-7954089, Nr. 31179438-8029849 par to, ka pretendentam SIA “Mikor” 

(reģ.Nr. 45403001297) nav tiesību aktu pārkāpumu,  par kuriem dalībnieks ir 

izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, personai nav priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu par tiesību aktu pārkāpumiem. 

24. Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 

31175685-7954091, Nr. 31179438-8029851 par to, ka pretendentam SIA “Brēķu 

studenti” (reģ.Nr. 45404003613) nav tiesību aktu pārkāpumu,  par kuriem dalībnieks 

ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, personai nav priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu par tiesību aktu pārkāpumiem. 

25. Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 

31181724-8084712, Nr. 31179438-8029858 par to, ka pretendentam SIA “DSM 

Meistari” (reģ.Nr. 41503068400) nav tiesību aktu pārkāpumu,  par kuriem dalībnieks 

ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, personai nav priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu par tiesību aktu pārkāpumiem. 

26. Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 

31181724-8084708, Nr. 31179438-8029853 par to, ka pretendentam VA/S “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” (reģ.Nr. 40003356530) nav tiesību aktu pārkāpumu,  par kuriem 

dalībnieks ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, personai nav priekšrakstu 

par sodu vai tiesas spriedumu par tiesību aktu. 

27. Komisija izvērtēja  pretendentu iesniegtos piedāvājumus. Saskaņā ar iepirkuma 

nolikuma 3.6. punktu, SIA “Brēķu studenti”, reģ.Nr. 45404003613, netika iesniegta 

nolikumā prasītā informācija – darba uzdevums saskaņā ar tehnisko specifikāciju, 

detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks, apliecinājums par piedāvāto būvdarbu 

izpildes termiņu, apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu gados.  

28. Saskaņā ar iepirkuma nolikumā prasītās informācijas neiesniegšanu, komisija nolemj SIA “Brēķu 

studenti”, reģ.Nr. 45404003613, izslēgt no dalības iepirkuma procedūrā. 

29. Saskaņā ar iepriekš minēto, līguma slēgšanas tiesības uz 1.daļu piešķirt VA/S 

“Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530, uz 2.daļu līguma slēgšanas 

tiesības piešķirt SIA “PMCI”, reģ.Nr. 40103804718, uz 3.daļu līguma slēgšanas 

tiesības piešķirt SIA “DSM Meistari”, kā saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus ar 

zemāko cenu. Ja izpildīsies nolikuma 2.1.4. prasības (Būvdarbu izpildes 

līdzfinansēšana paredzēta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

projekta ietvaros. Būvdarbu līgums tiks noslēgts tikai projekta apstiprināšanas un 

līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā. Gadījumā, ja finansējums netiks piešķirts vai 

tiks samazināts, Pasūtītājs patur tiesības atteikties no iepirkuma vai kādas iepirkuma 

priekšmeta daļas  realizācijas.). 
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30. Lēmums slēgt iepirkuma līgumu pieņemts 2018.gada 12.februārī. 

 

 

31. Nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar šādu pretendentu: 

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Piedāvājuma cena 

EUR 

bez PVN 

 

Piezīmes 

1. 

VA/S Latvijas autoceļu 

uzturētājs 

Reģ.Nr. 40003356530 

Brīvības iela 2, Brodi, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

08.01.2018. 

Plkst.15:30 

84998.44                1.daļa 

2. 

SIA “PMCI” 

Reģ.Nr. 40103804718 

Ernestīnes iela 43-1, Rīga, 

LV-1046 

08.01.2018. 

Plkst. 09:15 

136587.17              2.daļa 

3. 

SIA “DSM Meistari” 

Reģ.Nr. 41503068400 

Dārza iela 40, Randene, 

Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-

5449 

08.01.2018. 

Plkst. 15:35 

201674.22              3.daļa 

 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                                                               I.Kancāne 


