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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  
“Inerto materiālu sagatavošana un izvešana ceļa saguma atjaunošanai, Rucavas novadā” ar 

iepirkuma identifikācijas Nr. RND/2016/04  
 

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

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2016/04  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā 

Līguma priekšmets 

Inerto materiālu sagatavošana ceļa saguma atjaunošanai 
smilts-grants karjeros un transporta pakalpojums inerto 
materiālu  izvešanai no smilts-grants karjeriem (karjeru 
atrašanās vietas: “Ķēdžu”, Rucavas pag., Rucavas nov., un 
“Liepiena”, Dunikas pag., Rucavas nov.) Rucavas novadā, 
atbilstoši Nolikuma un Tehniskās specifikācijās noteiktajām 
prasībām. Nolikumā norādītais apjoms nav uzskatāms par 
saistošu Pasūtītājam – pasūtītājs patur iespējas noteikt 
nepieciešamo inerto materiālu daudzumu pēc apstākļiem, 
vajadzības un finanšu iespējām. 
Iepirkums ir sadalīts divās daļās: 
1. daļa – inerto materiālu sagatavošana ceļa saguma 
atjaunošanai smilts-grants karjeros  
2. daļa – transporta pakalpojums inerto materiālu izvešanai 
no smilts-grants karjeriem. 

Līguma izpildes termiņš 
1.daļā: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža; 

2.daļa: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. 

CPV kodi  

Iepirkums ir sadalīts divās daļās: 
1. daļa – CPV kods: 51541200-8 Karjeru izstrādes iekārtu 
uzstādīšanas pakalpojumi; 
2. daļa –CPV kods:60000000-8 Transporta pakalpojumi. 

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

28.07.2016. 

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. 
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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 18.augustā, plkst.10:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums 
un laiks 
 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-
3477, 2016.gada 18.augustā, plkst.10:00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

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. 

Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

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. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 
vērtēšanas kārtība  

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā 
iepirkuma daļā atsevišķi, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu 
prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 
numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  
(EUR bez PVN): 

SIA “VOLARTS”, Vienotais reģistrācijas 
nr.42103016421 

1.daļā: 1350.00; 
2.daļā: 49.00 

SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” , Vienotais 
reģistrācijas nr.42103019682 

1.daļā: 12000.00; 
2.daļā: 51.00 

SIA “Jaunjoži”, Vienotais reģistrācijas 
nr.42101010123 

1.daļā: 5100.00; 
2.daļā: 42.00 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta devīto daļu un nolikuma 4.3. punktu, piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības SIA “VOLARTS”, Vienotais reģistrācijas nr.42103016421, 1.daļā par kopējo līgumcenu 
1350,00 (EUR bez PVN) un 2.daļā par līgumcenu 49,00 (EUR bez PVN). 

Izslēgtie pretendenti: 

SIA “Jaunjoži”, Vienotais reģistrācijas nr.42101010123, nav 
iesniedzis visus nolikumā prasītos dokumentu, nav iesniegts 
pieteikums dalībai iepirkumā (aizpildīta nolikuma 1.pielikuma 
forma), kas apliecina  nolikuma 3.2. punkta prasību. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums 

25.08.2016. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada dome, 2016.gada 25.augustā 
 

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