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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

„Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu 

vajadzībām” 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2017/10  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā  

Līguma priekšmets 

Celtniecības un remonta materiālu (turpmāk tekstā – 

Prece) piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu 

vajadzībām atbilstoši Nolikuma un Tehniskās 

specifikācijas/Tehniskais - Finanšu piedāvājums 

(2.pielikums) noteiktajām minimālajām prasībām. 

Līguma izpildes termiņš 24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas 

CPV kodi  
 44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, 

būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces). 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
29.06.2017.   

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  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

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

novads, LV-3477, līdz 2017.gada 13. jūlija plkst.13.00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

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

novads, LV-3477, 2017.gada 13. jūlija 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 par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
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Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un sniegt nepieciešamos 

pakalpojumus. 

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz viena līdzīga* līguma izpildē. 

*Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu celtniecības un remonta materiālu piegādi 

par  līguma summu  20 000 EUR bez PVN. 

Pretendentam ir vismaz viena bāze vai veikals, kurā pasūtītājs uz vietas var atlasīt celtniecības un 

remonta materiālus (preces) un kas atrodas ne tālāk kā 60 kilometru attālumā no Rucavas novada 

domes -  “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas novads, kur attālums tiek mērīts pa tuvāko 

asfaltēto ceļu mērījumu nolasot odometrā. 

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: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, Iepirkumu komisija nolēma 

pārtraukt iepirkumu, jo Pasūtītājam nepieciešams precizēt iepirkuma nolikumā iekļauto informāciju -  

Līguma projektu. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

05.07.2017. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 05.07.2017. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

B.Millere 

 


