
 

 

„ Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” 

                                                                          identifikācijas Nr. ANP 2017/18 

LĒMUMS Nr.1 

Aknīstē,                                                                                                  12.02.2018. 

Pasūtītājs, kas 

organizē 

iepirkumu 

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000026441, Skolas iela 7, 

Aknīste. 

 
Pasūtītājs, kas slēgs 

līgumu 

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000026441, Skolas iela 7, 

Aknīste. 

 
Iepirkuma veids Iepirkums Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. 

Iepirkuma priekšmets Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 

CPV kods 45233320-8 

Iepirkuma identifikācijas 

Nr. 

ANP2017/18 

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu 

Paziņojums par plānoto 

līgumu publikācija IUB 

mājas lapā, datums 

18.12.2017. 

Piedāvājumus 

iesniegušie pretendenti 

un to piedāvātās 

līgumcenas 

Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR 

(bez PVN) 

 

 

SIA “Brēķu studenti” 

Reģ.Nr. 45404003613 

Madonas iela 6, Jēkabpils, LV-5202 

100447.08 (2) 

209588.15 (3) 

 SIA “PMCI” 

Reģ.Nr. 40103804718 

Ernestīnes iela 43-1, Rīga, LV-1046 

136587.17 (2) 

241135.50  (3) 

 SIA “Mikor” 

Reģ.Nr. 45403001297 

Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5201 

85141.86 

150261.08 

242050.29 

 VA/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Reģ.Nr. 40003356530 

Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073 

84998.44 

155037.14 

249991.52 

 SIA “DSM Meistari” 

Reģ.Nr. 41503068400 

Dārza iela 40, Randene, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5449 

88310.09 

136809.24 

201674.22 

 

Pretendenta izvēle 

 

1. Komisija   piedāvājumus   vērtē   četrās   kārtās:   piedāvājuma   

noformējuma   pārbaude, 

pretendentu atlase, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude un finanšu 

piedāvājuma izvērtēšana. 

2. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumu noformējumu atbilstoši 

nolikumā piedāvājuma noformējumam noteiktajām prasībām, kā arī 

pārbauda, vai ir iesniegti visi nolikumā noteiktie dokumenti. Iesniegtie 

piedāvājumi ir atbilstoši noformēti. 

3. Iepirkumu komisija piedāvājumos pārbauda nolikumā noteiktos 

dokumentus, lai pārliecinātos, vai pretendenti atbilst nolikuma noteiktajām 



pretendentu kvalifikācijas prasībām. Pretendenti ir iesnieguši nolikumā 

norādītos dokumentus. 

4. Iepirkumu komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma un finanšu 

piedāvājuma atbilstības pārbaudi nolikuma Tehniskajai specifikācijai. 

Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav aritmētisko 

kļūdu. Aritmētiskas kļūdas netiek konstatētas. 

5.        Veicot tehniskās specifikācijas pārbaudi, komisija konstatē, ka 

pretendentam SIA “Brēķu studenti” reģ.Nr. 45404003613 nav iesniegta 

informācija , kas prasīta punktā  

3.4.2.1. 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. 

Pretendentam SIA “Brēķu studenti” reģ.Nr. 45404003613 nav iesniegta 

iepirkuma nolikuma 3.6.punktā prasītā informācija:  

3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam 

3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma _3_. 

pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai. 

3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās 

personas parakstītam. 

3.6.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj: 

3.6.3.2.detalizētu būvdarbu izpildes laika grafiku (nedēļās) tabulas veidā, 

kurā detalizēti atspoguļoti veicamie darbi atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām;  

3.6.3.3.apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (laiku) 

saskaņā ar nolikuma 2.3.1 punktu; 

3.6.3.4. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu gados 

{vismaz 5 (pieci) gadi}. 

 

 Komisija nolemj SIA “Brēķu studenti”, reģ.Nr. 45404003613 izslēgt no 

dalības iepirkuma procedūrā. 

6.         Veicot pretendentu saimnieciskā un finansiālā stāvokļa izvērtēšanu, 

visi pretendenti atbilst nolikuma prasībām. 

7.         Vērtējot pretendentu tehniskās un profesionālās prasības, tās atbilst 

nolikumam. 

8. Pretendentu  SIA “PMCI” Reģ. Nr. 40103804718,  SIA “Mikor” Reģ. 

Nr. 45403001297, SIA “DSM Meistari” Reģ. Nr. 41503068400, VA/S 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” Reģ. Nr. 40003356530 tāmes atbilst Latvijas 

būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (Apstiprināts 

ar Ministru kabineta 2017. gada  3. maija noteikumiem Nr. 239) 

9. Vērtējot piedāvājumus, zemākā piedāvātā cena 1. daļai  ir VA/S 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” (Reģ.Nr. 40003356530), 2.daļai zemākā  cena 

ir SIA “PMCI” (Reģ.Nr. 40103804718), 3.daļai zemākā cena ir SIA “DSM 

Meistari” ( Reģ.Nr. 41503068400) 

10. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotas izziņas, ka 

pretendentiem SIA “PMCI” reģ.Nr. 40103804718, SIA “Mikor” 

Reģ. Nr. 45403001297, VA/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” Reģ. Nr. 

40003356530,SIA “DSM Meistari”41503068400  nav administrēto nodokļu 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

11.        Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotas  izziņas, ka 

pretendentiem SIA “PMCI” reģ.Nr. 40103804718, SIA “Mikor” reģ. Nr. 

45403001297, VA/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” Reģ. Nr. 

40003356530,SIA “DSM Meistari”41503068400 nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 



12. Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotas  izziņas, ka pretendentiem 

SIA “PMCI” reģ.Nr. 40103804718, SIA “Mikor” reģ. Nr. 45403001297, 

VA/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” Reģ. Nr. 40003356530,SIA “DSM 

Meistari”41503068400 nav konstatēti pārkāpumi iepirkumus regulējušos 

normatīvajos aktos.  

13. Komisija iepazinās un izvērtēja ar Būvkomersantu reģistra 

informāciju, pārbaudot pretendentus. 

 

Nolikuma 

 “5.1.1. Piedāvājumu  noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši 

izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – nolikuma 

3.1. – 3.5. punkts), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka atbilstoši PIL 51.panta 

pirmajai daļai, ņemot vērā cenu (līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 

pretendentam ar zemāko cenu)” 

Līguma slēgšanas tiesības 1.daļai  ir piešķirtas pretendentam: VA/S “Latvijas 

autoceļu uzturētājs”, vienotais reģ. Nr. 40003356530,  juridiskā adrese: 

Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073 par piedāvāto cenu  84998.44 euro  

(astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro 44 centi) bez 

PVN.Līguma slēgšanas tiesības 2.daļai  ir piešķirtas pretendentam SIA 

“PMCI”, vienotais reģ. Nr. 40103804718,  juridiskā adrese: Ernestīnes iela 

43-1, Rīga, LV-1046 par piedāvāto cenu  136587.17 euro  (viens simts 

trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro 17 centi) bez 

PVN. Līguma slēgšanas tiesības 3.daļai ir piešķirtas pretendentam SIA “DSM 

Meistari” reģ.Nr. 41503068400, juridiskā adrese: Dārza iela 40, Randene, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449 par piedāvāto cenu 

201674.22 euro (divi simti viens tūkstotis seši simti septiņdesmit četri euro 

22 centi) 

  Par uzvarētāju 

noteiktā 

pretendenta 

salīdzinošās 

priekšrocības 

Pretendentiem VA/S “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, 

SIA “PMCI”, reģ. Nr. 40103804718 SIA “DSM Meistari”, reģ.Nr. 

41503068400 piedāvājumi atbilst visām instrukcijā un tās pielikumos 

izvirzītajām prasībām. 

Cita informācija Lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 

12.02.2018. 

  
 
 

 

Iepirkuma komisija priekšsēdētāja                         

L.Prande                       Aknīstē, 12.02.2018. 

 

Pretendents, ar 

kuru nolemts 

slēgt līgumu, 

līgumcena 
 


