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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 

Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” 

 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/04  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā  

Līguma priekšmets 

Autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība, atbilstoši nolikuma un Tehniskās 

specifikācijas (projektēšanas uzdevumu un to 

pielikumu) prasībām, šādiem ceļiem pa posmiem: 

1.posms, autoceļš “Centrs - Žāgupji”, pārbūve ceļa 

posmā “Muižas kalns - Ceplis”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā; 

2.posms, autoceļš Ceļš “Bunki – Palejas - Uplejas”, 

pārbūve ceļa posmā “Mangaļu kapi – Šimji”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā; 

3.posms, autoceļš Ceļš “Šuķene - Lankuti”, pārbūve 

ceļa posmā “Šuķene – Meža ceļš” Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā; 

4.posms, autoceļš “Bunki – Palejas - Uplejas”, pārbūve 

ceļa posmā “Irbenāji – Mangaļu kapi”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Līguma izpildes termiņš 

Kopējais līguma izpildes termiņš 150 (viens simts 

piecdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma noslēgšanas. 

 Autoruzraudzības uzsākšanas diena ir darba diena, kad 

būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei, 

bet autoruzraudzības izpildes termiņš ir brīdis, kad būve 

ir pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

CPV kodi  
 71000000-8  - Arhitektūras, būvniecības, 

inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
15.03.2018.  

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 
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izmaiņām sastāvā  27.06.2014 protokols Nr.15 – 

15.punkts, ar izmaiņām sastāvā  14.01.2015. protokols 

Nr.1 – 299.punkts, ar izmaiņām sastāvā 22.03.2018 

protokols Nr.6 – 4.punkts (turpmāk tekstā - Komisija).   

 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja - Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Vidējais 

Komisijas locekļi - Edgars Riežnieks 

  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

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

novads, LV-3477, līdz 2018.gada 29.marta pulksten 

14.00.  

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

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

novads, LV-3477, 29.marta pulksten 14.00. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi. 

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

prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas pakalpojumus. 

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā* ir pieredze vismaz 1 (vienā) pēc satura un apjoma 

līdzīga būvprojekta** izstrādē. 

* Par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā izstrādātu būvprojektu tiks atzīts būvprojekts, kas laika posmā no 

2015.gada 1.janvāra atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai pabeigts 

tādējādi, ka nav šķēršļu uzsākt būvdarbu veikšanu atbilstoši konkrētajam būvprojektam (piemēram, 

akceptēts attiecīgajā būvvaldē). 

**Par pēc satura un apjoma līdzīgu būvprojektu tiks atzīts autoceļu vai ielu pārbūves un/vai izbūves 

būvprojekts, kas ir ar kopējo projektēto ceļu garumu vismaz 1,5 (viens komats pieci) kilometri. 

 

3.9. Būvprojekta izstrādei nepieciešamie speciālisti ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents 

līguma izpildē nodrošina: 

būvprojekta vadītāju – sertificētu speciālistu ceļu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā* 

ir pieredze vismaz 1 (viena) pēc satura un apjoma līdzīga būvprojekta** izstrādē kā būvprojekta 

vadītājam. 

* Par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā izstrādātu būvprojektu tiks atzīts būvprojekts, kas laika posmā no 

2015.gada 1.janvāra atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai pabeigts 

tādējādi, ka nav šķēršļu uzsākt būvdarbu veikšanu atbilstoši konkrētajam būvprojektam (piemēram, 

akceptēts attiecīgajā būvvaldē). 

** Par pēc satura un apjoma līdzīgu būvprojektu tiks atzīts autoceļu vai ielu pārbūves un/vai izbūves 

būvprojekts, kas ir ar kopējo projektēto ceļu garumu vismaz 1,5 (viens komats pieci) kilometri. 

***Ja Būvkomersantu reģistrā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz 

sertificētiem speciālistiem), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju. 

 

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas 

norādīto darba daļu veikšanai. 
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Būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina 

konkrēto būvspeciālistu, līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošina civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 504 „Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

SIA “PBT”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 41203046940, 

29152,00 

SIA “Polyroad”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 40003591932 

27756,00 

 

Komisija konstatēja aritmētisko kļūdu Tāmē, 4. posmam 

-  9. ailē Kopā (7.+8.)  nav pieskaitīta Autoruzraudzība, 

bet Finanšu piedāvājuma līgumcenu neietekmē.  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Myzone”, Vienotais reģistrācijas numurs 

40003565484, 

19960,00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Projekts EAE”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 44103073494 

22500,00 

SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” 

Vienotais reģistrācijas numurs 

42403019889, 

34100,00 

SIA “JOE”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 43603067147 

37530,00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Global Project”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 40103524162 

21120,66 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VCI”, 

Vienotais reģistrācijas numurs 

44103041198 

27998,72  

Pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes Finanšu piedāvājuma 

līgumcena labota par EUR 0,02, tas ir EUR bez PVN 

27998,74.   

Izslēgtie pretendenti: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Myzone”, Vienotais 

reģistrācijas numurs 40003565484, piedāvājums – 

pārbaudīts uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo 

dienu (29.03.2018.) – Elektronisko iepirkumu sistēmā 

konstatēts Valsts ieņēmuma dienesta administrēto 

nodokļu (nodevu) parāds EUR 3547,66 . Saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmito un 

vienpadsmito daļu, lūdza līdz š.g. 26. aprīlim (ar 

elektronisko parakstu vai ierakstītā vēstulē vai 

personīgi) iesniegt: 

1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu 

izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta 

izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo 

nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu; 

2) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai 

- kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par 

nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu 



4 

 

vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu 

par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus 

pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 

 

Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, 

pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās 

daļas 2.punkta pēdējam teikumam. 

 

17.04.2018. saņemta atbildes vēstule NR. 170418-1, 

kurā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Myzone” 

apliecina, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Myzone” 29.03.2018. bija Valsts ieņēmumu dienestu 

nodokļu (nodevu) parāds.  

 

Komisija secina, ka apliecinājums nav iesniegts un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Myzone” izslēdzams 

no dalības iepirkumā, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktu. 

 

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 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Global Project” (Vienotais 

reģistrācijas numurs 40103524162) par līgumcenu EUR 21120,66 bez PVN par būvprojekta izstrādi 

un autoruzraudzību. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

19.04.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 24.04.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

B.Millere 


