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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

   „ Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā” 
 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/18 

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 

Līguma priekšmets Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā. 

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks, kārtība: 60 (sešdesmit) dienas no 

līguma noslēgšanas dienas. 

CPV kodi  
CPV kods – 32333000-6. (Video ierakstīšanas un 

reproducēšanas aparatūra) 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
29.10.2018.  

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija -  apstiprināta ar 2018.gada 2.maija 

Rucavas novada domes lēmumu “Par Rucavas novada 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva grozīšanu” 

(protokols Nr.9; 4.), ar grozījumiem par izmaiņām 

komisijas sastāvā 2018.gada 25.oktobra lēmumi (protokols 

Nr.18; 6.) un (protokols Nr.18; 7.), 2018.gada 22.novembra 

lēmums (protokols Nr.20; 5.), 2018.gada 10.maija 

Iepirkumu komisijas lēmums (protokols Nr.1) un 

2018.gada 9.novembra Iepirkumu komisijas lēmums 

(protokols Nr.1) 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja: Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Artis Ķūsis 

Komisijas locekļi: Edgars Riežnieks, Jānis Vidējais, 

Agija Kaunese, Santa Zuļģe 

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā līdz 2018.gada 

9.novembrim, pulksten 11:00. 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 

 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā 2018.gada 

9.novembrī pulksten 11:00.  

 

 Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam 

nepieciešamos darbus. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. 

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 

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

darbu līguma izpildē. Darbi ir pilnībā pabeigti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līgumos 

noteiktajos termiņos un kvalitātē.   
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Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešamās atļaujas norādīto darba daļu 

veikšanai. Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 

10% (desmit procenti) no apjoma. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

SIA “AE TECHNOLOGY”, 

reģistrācijas Nr. 42103057881 

12252.60 

SIA “Videoprojekts Baltija”, 

reģistrācijas Nr. 40103322206 

11950.00 

SIA “SECURE Solutions”, 

reģistrācijas Nr. 40103376656 

13177.13 

Izslēgtie pretendenti: 

SIA “Videoprojekts Baltija”, jo pretendenta 

SIA “Videoprojekts Baltija” iesniegtais 

tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, 

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, ņemot vērā tikai 

piedāvāto kopējo cenu.  Komisija izvēlas piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu 

prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA “AE TECHNOLOGY”, reģistrācijas Nr. 42103057881. 

 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

18.02.2019. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 19.02.2019. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

S.Zuļģe 


