
 

 

„ Aknīstes novada pašvaldības objektu elektroinstalācijas pārbaude” 

                                                                          identifikācijas Nr. ANP 2018/3 

LĒMUMS Nr.1 

Aknīstē,                                                                                                  14.06.2018. 

Pasūtītājs, kas 

organizē 

iepirkumu 

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

Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

 
Pasūtītājs, kas slēgs 

līgumu 

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

Aknīste. Aknīstes novads, LV-5208 

Iepirkuma veids Iepirkums Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. 

Iepirkuma priekšmets Aknīstes novada pašvaldības objektu elektroinstalācijas pārbaude 

CPV kods 50710000-5 (ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un 

uzturēšanas pakalpojumi). 
Iepirkuma identifikācijas 

Nr. 

ANP 2018/3 

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu 

Paziņojums par plānoto 

līgumu publikācija IUB 

mājas lapā, datums 

25.05.2018. 

Piedāvājumus 

iesniegušie pretendenti 

un to piedāvātās 

līgumcenas 

Pretendents Piedāvātā līgumcena 

EUR (bez PVN) 

 

 

AS “Inspecta Latvia” 

Reģ. Nr. 40003130421 

Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 

9191.00 

 SIA Erbauer Group”  

Reģ. Nr. 55403039511 

Nameja iela 109, Jēkabpils, LV- 5201 

4500.00 

 SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības 

ekspertu apvienība” 

TUV Rheiland grupa 

Reģ. Nr. 40003221612 

Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084 

5240.00 

 SIA „NDelektrA” 

Reģ. Nr. 41503074021 

2 Persiki2, Lauces pag. Daugavpils nov., 

LV5461 

13597.20 

 

Pretendenta izvēle 

 

1. Komisija   piedāvājumus   vērtē   trīs   kārtās:   piedāvājuma   

noformējuma   pārbaude, pretendentu atlase, 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  finanšu piedāvājuma atbilstības 

pārbaudi saskaņā ar nolikumu. Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu 

piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Aritmētiskas kļūdas netiek konstatētas. 

5.         Veicot pretendentu saimnieciskā un finansiālā stāvokļa izvērtēšanu, , 

visi pretendenti atbilst nolikuma prasībām. 

8.         Vērtējot pretendentu  profesionālās prasības, tās atbilst nolikumam. 

9. Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotas izziņas, ka pretendentiem  

AS “Inspecta Latvia”, Reģ. Nr. 40003130421, SIA Erbauer Group”,   

Reģ. Nr. 55403039511, SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu 

apvienība”TUV Rheiland grupa, Reģ. Nr. 40003221612 nav administrēto 

nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

10.        Komisija ir saņēmusi elektroniski sagatavotas izziņas, ka 

pretendentiem  AS “Inspecta Latvia”, Reģ. Nr. 40003130421, SIA Erbauer 

Group”,  Reģ. Nr. 55403039511, SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības 

ekspertu apvienība”TUV Rheiland grupa, Reģ. Nr. 40003221612 nav 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

11. Vērtējot piedāvājumus, zemākā piedāvātā cena ir SIA Erbauer Group”  

Reģ. Nr. 55403039511, Nameja iela 109, Jēkabpils, LV- 5201. 

Nolikuma 

 “. Piedāvājumu  noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši 

izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām), 

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   ir piešķirtas pretendentam: Vērtējot piedāvājumus, 

zemākā piedāvātā cena ir SIA Erbauer Group”,Reģ. Nr. 55403039511, Nameja 

iela 109, Jēkabpils, LV- 5201  par piedāvāto cenu  4500.00euro  (četri tūkstoši 

pieci simti euro,) bez PVN.  

  Par uzvarētāju 

noteiktā 

pretendenta 

salīdzinošās 

priekšrocības 

Pretendentam SIA Erbauer Group”,Reģ. Nr. 55403039511, Nameja iela 109, 

Jēkabpils, LV- 5201 piedāvājums atbilst visām instrukcijā un tās pielikumos 

izvirzītajām prasībām. 

Cita informācija Lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 

14.06.2018. 

  
 
 

 

Iepirkuma komisija priekšsēdētāja                         

L.Prande                       Aknīstē, 14.06.2018. 

 

Pretendents, ar 

kuru nolemts 

slēgt līgumu, 

līgumcena 
 


