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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

“Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas 

pagastā” 

 Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/15 

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā  

Līguma priekšmets 

Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana, 

un stāvlaukuma izbūve Rucavas novada Rucavas 

pagastā saskaņā ar SIA “T3”, Reģistrācijas 

Nr.40003642567, izstrādāto Paskaidrojuma rakstu 

būvniecības iecerei “Teritorijas labiekārtojumam – 

Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtojums”, 

pasūtījuma Nr.2018/2.3.27.2, un nolikuma prasībām. 

Līguma izpildes termiņš 

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina 

darba izpildes termiņš ne ilgāks par 150  (viens simts 

piecdesmit) kalendārajām dienām no līguma 

noslēgšanas brīža. 

CPV kodi   45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi) 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
30.08.2018.  

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

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 

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

novads, LV-3477, līdz 2018.gada 13.septembrim, 

plkst.10:00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

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

novads, LV-3477, 2018.gada 13.septembris, plkst.10:00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Uz pretendentu, tai skaitā katru apvienības dalībnieku, uz kura iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas  paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi. 

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

prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.  
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Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga rakstura un 

apjoma* labiekārtojuma darbu līguma izpildē, ar kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 

15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro). Darbi ir pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, līgumos noteiktajos termiņos un kvalitātē.   
* par līdzīga rakstura un apjoma darbiem uzskatāmi inženierbūves un/vai labiekārtošanas darbi 

(jaunbūve, atjaunošana, pārbūve) 
 Sertificēts speciālists ēku vai ceļu būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) 

ir pieredze vismaz 1 (vienas) inženierbūves un/vai labiekārtošanas darbu vadīšanā, ar kopējo 

būvdarbu līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro). 

 Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas 

norādīto darba daļu veikšanai. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

SIA "Liepājas Būve", Vienotais 

reģistrācijas numurs 42103035422 

  31556,81 

SIA „A-Land” Vienotais reģistrācijas 

numurs 52103037961 

 33635,82 

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 "Liepājas Būve", Vienotais reģistrācijas numurs 

42103035422, par līgumcenu 31556,81 EUR bez PVN. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

27.09.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 27.09.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                      I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


