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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā 
“Ielu apgaismojuma būvniecība Rucavas novadā”  

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2017/08  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā  

Līguma priekšmets 

Elektroapgādes objekta būvniecība (turpmāk tekstā – Darbi) 

atbilstoši Nolikumam un SIA „IK projekts”, Reģ. Nr. 
42103037103, izstrādātajai būvniecības ieceres īstenošanas 

dokumentācijai 1.daļā (nolikuma 7.pielikums) un 2.daļā 

(8.pielikums). 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās: 
1.daļa - Ielu apgaismojums Rucavas novada Rucavas ciemā 

atbilstoši tehniskai specifikācijai (nolikuma 7. pielikums) 

2.daļa – Ielu apgaismojums Rucavas novada Sikšņu ciemā 
atbilstoši tehniskai specifikācijai (nolikuma 8. pielikums) 

 

Līguma izpildes termiņš 
1. daļai un 2.daļai 60 dienu laikā no līguma abpusējās 

parakstīšanas dienas.  

CPV kodi  
45231000-5 Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves 

līniju būvdarbi. 

Paziņojums par plānoto līgumu  publicēts 

www.iub.gov.lv 
25.05.2017. 

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 8.jūnijā plkst.13.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un 

laiks 

 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 
LV-3477, 2017.gada 8.jūnijā plkst.13.00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Uz pretendentu, tai skaitā personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienību, pretendenta norādīto personu, uz 
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā 
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par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

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

tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. 

Pretendentam ir pieredze vismaz vienā līdzīgā* objekta atjaunošanā, pārbūvē vai jaunbūvē pēdējo piecu gadu 

laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) vai īsākā 

periodā. 
*Par līdzīgu pieredzi atzīst ārējo teritoriju un/vai ielu  apgaismojuma objektu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves 

darbus (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par summu ne 

mazāku kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas  1.daļā bez PVN. 
*Par līdzīgu pieredzi atzīst ārējo teritoriju un/vai ielu  apgaismojuma objektu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves 

darbus (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), par summu ne 

mazāku kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas  2. daļā bez PVN. 

**Ja pretendents piedalās abās iepirkumu daļās, tad par līdzīgu pieredzi (vienā objektā) pasūtītājs atzīs par 
summu ne mazāku kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas skaitot abās daļās kopā bez PVN;  

vai 

par līdzīgu pieredzi atzīst ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves 
darbus (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), par summu ne 

mazāku kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas 1. daļā bez PVN un par līdzīgu pieredzi atzīst ārējo 

teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves darbus (pilnībā pabeigti un 

ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), par summu ne mazāku kā 100% no 
Pretendenta piedāvātās līgumcenas 2. daļā bez PVN, t.i., katrā daļā atsevišķi bez PVN. 

Pretendentam jānodrošina būvspeciālists - būvdarbu vadītājs (sertificēts elektroietaišu izbūves darbu 

vadīšanā) ar pieredzi ārējo teritoriju/ielu apgaismojuma izbūves būvdarbu vadīšanā, kurš pēdējo piecu gadu 
laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) vai 

īsākā periodā, veicis vismaz vienu ārējo teritoriju /ielu apgaismojuma izbūves būvdarbus būvdarbu vadītāja 

statusā. 

Pretendentam tiek nodrošināts kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības izsniegts būvdarbu garantijas laika 
nodrošinājums pēc būvdarbu  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ar kuru kredītiestāde/apdrošināšanas 

sabiedrība garantē būvdarbu Garantijas laika nodrošinājuma saistību izpildi 10 (desmit) procentu apmērā no 

iepirkuma līguma summas ar PVN vismaz uz 3 gadiem (36 mēnešiem). 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas numurs 

Finanšu līgumcena  

1.daļa Ielu apgaismojums Rucavas novada Rucavas ciemā 

līgumcena (EUR bez PVN) 

2.daļa Ielu apgaismojums Rucavas novada Sikšņu ciemā 

līgumcena (EUR bez PVN): 

SIA “Kesto”, Vienotais reģistrācijas numurs 

42103029695 

1.daļa -  20394,36 

2.daļa  - 13783,39 

SIA “Elnetworks”, Vienotais reģistrācijas 
numurs 42103054809 

1.daļa - 24982,60 
2.daļa - 16968,32 

SIA “EMPOWER”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 50003563201 

1.daļa  - 18743,77 

2.daļa - 12247,33 

SIA “OMS”, Vienotais reģistrācijas numurs 

42103000774 

1.daļa - 21166,75  

2.daļa - 14937,33 

SIA “KCE”, Vienotais reģistrācijas numurs 
41203037327 

1.daļa - 19249,19  
2.daļa - 13104,29 

SIA “Liepājas Energomontāža”, Vienotais 

reģistrācijas numurs 42103019288 

1.daļa -  25599,34  

2.daļa - 17112,78 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, 
Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 
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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: 

Slēgt līgumu ar SIA “EMPOWER”, Vienotais reģistrācijas numurs 50003563201,  
1.daļā, par ielu apgaismojuma būvniecību Rucavas novada Rucavas ciemā par līgumcenu EUR bez PVN 

18743,77; 

2.daļā, par ielu apgaismojuma būvniecību Rucavas novada Sikšņu ciemā par līgumcenu EUR bez PVN 

12247,33. 

Izslēgtie pretendenti: Nav. 

Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas 

datums 

03.08.2017. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 08.08.2017. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

B.Millere 

 


