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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

„Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā” 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/07  

Iepirkuma veikšanas kārtība 
Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, ņemot 

vērā divdesmit pirmās daļas 3.punktu  

Līguma priekšmets 

 Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā, 

nekustamajā īpašumā "Bākas stāvlaukums", Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, atbilstoši SIA “Polyroad”, 

Reģ.Nr.40003591932, izstrādātajam būvprojektam 

"Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana" Nr.2017/412 

Līguma izpildes termiņš 

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina 

darba izpildes termiņš ne ilgāks par 90  (deviņdesmit) 

kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas brīža. 

CPV kodi  
 45000000-7 (celtniecības darbi); 45223300-9 

(Automašīnu stāvvietas celtniecības darbi) 

Par plānotā līguma uzsākšanu    

Iepriekš veiktajā iepirkumā, Publisko iepirkumu likuma 

9.panta kārtībā, „Būvdarbu veikšana Papes bākas 

stāvlaukumā” ar iepirkuma identifikācijas 

Nr.RND/2018/05, netika iesniegts neviens piedāvājums. 

2018.gada 12.aprīlī Iepirkumu komisija nolēma, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu „Būvdarbu veikšana 

Papes bākas stāvlaukumā”, (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RND/2018/05), bez rezultāta.  

Saskaņā ar PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3. punkta 

nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta 

sestās (paziņojums par plānoto līgumu), un astotās (      

pretendentu izslēgšanas gadījumi) daļas noteikumus, ja 

iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā 

un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — ievērojot 

nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski 

neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām 

iepirkuma līguma izpildes prasībām.  

Iepirkumu komisija 2018.gada 23.aprīlī ir apstiprinājusi 

nolikumu „Būvdarbu veikšana Papes bākas 

stāvlaukumā”, ar identifikācijas numuru: RND/2018/07, 

un pieņēmusi lēmumu nosūtīt uzaicinājumus dalībai 

iepirkumā: -  

- SIA “A-Land”, reģ.Nr.52103037961,   

SIA “AB Būvniecība”,  

reģ. Nr.41203031752,   

- SIA “Volarts”, reģ.Nr. 42103016421. 

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 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6633/clasif/main/
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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, ar izmaiņām sastāvā 22.03.2018. protokols 

Nr.6, 4.punkts, ar izmaiņām sastāvā 22.03.2018. 

protokols Nr.6, 5.punkts. 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja - Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Vidējais 

Komisijas loceklis - Edgars Riežnieks 

   

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

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

novads, LV-3477, līdz 2018.gada 10.maijam, 

plkst.14:00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

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

novads, LV-3477, 2018.gada 10.maijs, plkst.14:00 

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. 

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

tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.  

 Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu* līgumu ar abu 

līgumu kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro) bez PVN, 

savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par abiem līgumiem saņemtas pozitīvas atsauksmes no attiecīgo 

darbu pasūtītājiem.  
 Būvdarbu vadītājs (sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā), kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu* līgumu savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē kā būvdarbu 

vadītājam. 

Sertificētajam speciālistam jāpiedalās iepirkuma rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildē, 

tajā skaitā, jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanās objektā, atbilstoši plānotajiem darbiem, 

visā Darba izpildes laikā nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību. 

 *Par līdzīgu līgumu Komisija atzīs autoceļa, ielas vai stāvlaukuma izbūvi, ar ne mazāku kā 250m2 

(jaunbūve, atjaunošana, pārbūve). 

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas 

norādīto darba daļu veikšanai. 
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Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB 

Būvniecība”, (vienotais reģistrācijas 

numurs  41203031752) 

 50872,77 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ A-

Land”, (vienotais reģistrācijas numurs 

52103037961) 

33383,93 

Izslēgtie pretendenti: 
 

Nav.  

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 Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „A-Land” (vienotais 

reģistrācijas numurs 52103037961) par līgumcenu EUR  33383,93 bez PVN, būvdarbu veikšanai 

Papes bākas stāvlaukumā, nekustamajā īpašumā "Bākas stāvlaukums", Rucavas pagasts, Rucavas 

novads. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

17.05.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 17.05.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


