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Ziņojums par atklātu konkursu  

 “Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā” 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

 reģ. Nr. 90000059230, adrese - ’’Pagastmāja’’,  

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/12 

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets 

Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai, 

Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, atbilstoši SIA 

“V PROJEKTS”, Reģ.Nr,42102010421 izstrādātajam 

būvprojektam "Ēkas “Dzintarvēji” atjaunošana Papē, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā" Nr.2018/2.3.27.2/65,   

un Konkursa nolikuma prasībām.   

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks 180 (viens simts astoņdesmit) 

kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža 
CPV kodi  CPV kods: CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi) 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
21.06.2018.   

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija -  Iepirkumu organizē Iepirkumu 

komisija, apstiprināta 2018.gada 2.maijā Rucavas 

novada domes sēdē protokols Nr.9, punkts 4 “Par 

Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāva grozīšanu” un 2018.gada 10.maija Iepirkumu 

komisijas sēdē, Protokols Nr.1 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja: Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Artis Ķūsis, 

Komisijas locekļi: Edgars Riežnieks, Jānis Vidējais, 

Ingrīda Klane  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/  

2018.gada 27.jūlijs plkst.10:00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, LV-3477, izmantojot tīmekļvietnē 

www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu 

elektroniskai saņemšanai, 2018.gada 27.jūlijs 

plkst.10:00 

 Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.   

Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu 

reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). 

 Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu* līgumu ar abu 

līgumu kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši 

euro) bez PVN, savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par abiem līgumiem saņemtas pozitīvas atsauksmes 

no attiecīgo darbu pasūtītājiem.  

 Pretendenta rīcībā ir atbildīgais būvdarbu vadītājs sertificēts speciālists ēku būvdarbu 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
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vadīšanā. 

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (sertificētam speciālistam ēku būvdarbu vadīšanā) iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu* līgumu savlaicīgā un kvalitatīvā 

izpildē kā būvdarbu vadītājam. 

 *Par līdzīgu līgumu Komisija atzīs publiskas ēkas būvdarbu līgumu (jaunbūve, atjaunošana, 

pārbūve), ar kopējo abu līgumu summu vismaz EUR 150000.00 

Pretendents nodrošina speciālistu – restauratoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta 

noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, 

restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 56.punktam.  

Piesaistītais speciālists 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piedalījies un ir pieredze vismaz 1 (vienas) 

kultūrvēsturiskas ēkas (ar ēkas kopējo platību vismaz 300 m2) savlaicīgā un kvalitatīvā darbu izpildē 

(jaunbūve, atjaunošana, pārbūve), kā restauratoram.  

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

SIA “UPTK”, reģistrācijas 

Nr.42103006052 

 

272557.87  

SIA “Būvkompānija MBR”, 

reģistrācijas Nr.42103033686 

 

246444.33 

 

Izslēgtie pretendenti: 
 

Nav. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, 

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot 

vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas 

atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts 

par nepamatoti lētu. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Būvkompānija MBR”, Vienotais reģistrācijas 

Nr.42103033686, par līgumcenu EUR bez PVN: 246444.33 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

10.08.2018 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 10.08.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


