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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā   
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā.”  
 

Pasūtītājs 
Rucavas  novada dome, 
 reģ. Nr. 90000059230, adrese - ’’Pagastmāja’’,  
Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas  novads, LV-3477    

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2016/02/ERAF  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā 

Līguma priekšmets 
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” 
restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 
atbilstoši nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. 

Līguma izpildes termiņš 
Tehniskā projekta izstrādei - 6 nedēļas no līguma noslēgšanas 
dienas, autoruzraudzībai – atbilstoši Būvprojektā paredzēto 
būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

CPV kodi  
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 
pārbaudes pakalpojumi. 

Paziņojums par plānoto  līgumu  
publicēts www.iub.gov.lv 

05.05.2016. 

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 2016.gada 19.maijā plkst.10:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums 
un laiks 
 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas  novads, LV-
3477 
 2016.gada 19.maijā plkst.10:00 

Iepirkumā pieaicinātie eksperti: 
Uldis Maisiņš , arhitekts   
Uģis Cepurītis, būvinspektors 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 



2 

 

Uz pretendentu, tai skaitā personālsabiedrības biedru, personu apvienību, uz pretendenta norādīto 
personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 
plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 
8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 
reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu 
maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

Pretendents iepriekšējo trīs  gadu laikā vai īsākā periodā ir izstrādājis ne mazāk kā 1 (vienu) kultūras 
pieminekļu/a restaurācijas tehnisko projektu un veicis autoruzraudzību projekta realizācijas laikā un par 
šo projektu ir saņemts pozitīvs atzinums. 

Pretendents līguma izpildē nodrošina: 

Būvprojekta vadītāju (iegūts būvprakses  vai arhitekta  prakses sertifikāts), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā vai īsākā periodā ir izstrādājis/vadījis ne mazāk kā 1 (vienu) kultūras pieminekļu/a restaurācijas 
tehnisko projektu un veicis autoruzraudzību projekta realizācijas laikā un par šo projektu ir saņemts 
pozitīvs atzinums. 

Sertificētu speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vai īsākā periodā 
ir izstrādājis ne mazāk kā 1 (vienu) tehniskā projekta attiecīgo sadaļu, kur tehniskā projekta realizācijas 
(būvniecības darbu izmaksas) bez PVN ir ne mazākas kā EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro) 

Sertificētu speciālistu siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu 
projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vai īsākā periodā ir izstrādājis ne mazāk kā 1 (vienu) 
tehniskā projekta attiecīgo sadaļu, kur tehniskā projekta realizācijas (būvniecības darbu izmaksas) bez 
PVN ir ne mazākas kā EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro). 

Sertificētu speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā vai īsākā periodā ir izstrādājis ne mazāk kā 1 (vienu) tehniskā projekta attiecīgo sadaļu, kur tehniskā 
projekta realizācijas (būvniecības darbu izmaksas) bez PVN ir ne mazākas kā EUR 200 000,00 (divi simti 
tūkstoši euro). 

Sertificētu speciālistu elektroietaišu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vai īsākā periodā ir 
izstrādājis ne mazāk kā 1 (vienu) tehniskā projekta attiecīgo sadaļu, kur tehniskā projekta realizācijas 
(būvniecības darbu izmaksas) bez PVN ir ne mazākas kā EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro). 

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem /personu apvienības dalībniekiem ir visi nepieciešamie 
sertifikāti, licences un atļaujas, kā arī pieredze norādīto darba daļu veikšanai. 

Būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina 
konkrēto būvspeciālistu, līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, tajā skaitā, 
ar atbildības limitu par vienu gadījumu un kopā ne mazāk kā 100 % (simts procentu) apmērā no kopējās 
piedāvātās līgumcenas ar PVN. Maksimālais pieļaujamais pašrisks ir 20% (divdesmit procenti) no 
atbildības limita, videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits ir 25% (divdesmit pieci procenti) no 
kopējā atbildības limita. 
Apdrošināšanas līgumā jāapdrošina atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi 
darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti. 
Līguma izpildītājs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 
šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu (polisi). Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā 
projektēšanas un būvdarbu veikšanas laikā. 
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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 „JOE” vienotais reģistrācijas 
Nr.43603067147 

41440,00 
 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu, pārtraukt iepirkumu „Būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.” (ID 
Nr.RND/2016/02/ERAF), jo vienīgā pretendenta SIA „JOE” vienotais reģistrācijas Nr.43603067147, juridiskā 
adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, kvalifikācijās pieredze neatbilst nolikuma 3.5. un 3.7.1. punktu 
prasībām. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums 

19.05.2016. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada dome, 2016.gada 20.maijs 
 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       /parakts/                          I.Reine 
 
Ziņojumu sagatavoja                              /parakts/                             B.Millere 
 

 


