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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

„Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Rucavas novada pašvaldības vajadzībām.”  

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2017/03  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 8.²panta kārtībā  

Līguma priekšmets 

zemes vienību pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana 

(turpmāk tekstā - Darbi)  atbilstoši Nolikuma un 

Tehniskā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) 

noteiktajām prasībām. 

Līguma izpildes termiņš 65 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas. 

CPV kodi  71355000-1 (Uzmērīšanas pakalpojumi).  

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
16.02.2017.  

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija - apstiprināta Rucavas novada 

domes sēdē protokols Nr.8 - 5.punkts no 22.03.2010 un 

protokols Nr.18 - 6.punkts no 22.09.2011, ar izmaiņām 

sastāvā protokols Nr.7 - 4.punkts no 26.04.2012, ar 

izmaiņām sastāvā 28.03.2013 protokols Nr.5. – 

5.punkts, ar izmaiņām sastāvā 04.07.2013 protokols 

Nr.14. – 6.punkts, ar izmaiņām sastāvā 04.07.2013 

protokols Nr.14. – 7.punkts, ar izmaiņām sastāvā 

27.03.2014 protokols Nr.8. – 8.punkts, ar izmaiņām 

sastāvā 22.05.2014 protokols Nr.12. – 5.punkts, ar 

izmaiņām sastāvā  27.06.2014 protokols Nr.15 – 

15.punkts, ar izmaiņām sastāvā  14.01.2015 protokols 

Nr.1 – 299.punkts. 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja - Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Vidējais 

Komisijas locekļi - Edgars Riežnieks, 

Tamāra Linde, 

Jānis Gunars Līcis  

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 

datums un laiks 

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

novads, LV-3477, līdz 2017.gada 2.martā, plkst.13:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums 

un laiks 

 

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

novads, LV-3477, 2017.gada 2.martā, plkst.13:00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

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

tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un/vai sniegt nepieciešamos pakalpojumus. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, sertificēts 

speciālists, kurš iepriekšējo triju gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gads līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai) vai īsākā periodā ir veicis zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, veicot vismaz 

3 pasūtījumus- zemes vienības uzmērīšanā un kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanā. 

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk- ESPD)*** kā 
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sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents 

izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas 

iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par 

katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESDP, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja 

tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas 

atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts 

par nepamatoti lētu. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN): 

SIA “TOPOPROJEKTS”, Vienotais 

reģistrācijas nr.42103041630 

10790,00 

SIA “METRUM”, Vienotais reģistrācijas 

nr.40003388748 

9974,00 

SIA “Latvijasmērnieks.lv” Vienotais 

reģistrācijas nr.40003783960 

8025,00 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Slēgt līgumu par zemes vienību pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu ar SIA “Latvijasmērnieks.lv”, 

Vienotais reģistrācijas nr.40003783960, par līgumcenu (EUR bez PVN) 8025,00 . 

Izslēgtie pretendenti Nav. 

Informācija par uzvarētāja 

apakšuzņēmējiem 
Nav. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

16.03.2017. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 16.03.2017. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

B.Millere 

 


