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Ziņojums par atklātu konkursu  

 “Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants 

seguma uzturēšanai” 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/09 

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets 

 Grants materiāla piegāde, bez izlīdzināšanas, Rucavas 

novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai - 

iesēdumu un bedru labošanai grants segumā, Rucavas 

novada teritorijā, atbilstoši Nolikumā un Tehniskajā 

specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām 

minimālajām prasībām.   

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks 12 (divpadsmit) mēneši no līguma 

parakstīšanas brīža 

CPV kodi  
CPV kods: 14212120-7 (Grants), CPV kods: 60100000-

9 (Autotransporta pakalpojumi)  

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
25.05.2018.   

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija -  Iepirkumu organizē Iepirkumu 

komisija, apstiprināta 2018.gada 2.maijā Rucavas 

novada domes sēdē protokols Nr.9, punkts 4 “Par 

Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāva grozīšanu” un 2018.gada 10.maija Iepirkumu 

komisijas sēdē, Protokols Nr.1 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja: Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Artis Ķūsis, 

Komisijas locekļi: Edgars Riežnieks, Jānis Vidējais, 

Ingrīda Klane  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/  

2018.gada 11.jūnijs plkst.13:00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

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

novads, LV-3477, izmantojot tīmekļvietnē 

www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu 

elektroniskai saņemšanai, 2018.gada 11.jūnijs 

plkst.13:00 

 Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

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 ir spēkā esoša Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase.  

Pretendentam ir spēkā esoša Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja. 

Pretendents iesniedzis atbilstošu nolikuma prasībām laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu par 

grants materiāla granulometrisko sastāvu. 

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā* ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu ietvaros pēc 

satura** līdzvērtīgu piegāžu veikšanā – Pretendents iesniedzis sarakstu (saskaņā ar 4.pielikumu) un 
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norādījis kontaktinformāciju, atsauksmju saņemšanai.  

* Par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem Komisija atzīs 2015., 2016., 2017.gadu un 2018.gadu līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

**Iepirkumu komisija pēc satura par līdzīgu līgumu atzīst grants materiāla sagatavošanu un 

piegādi, ceļu grants segumu atjaunošanai vai uzturēšanai par kopējo līgumcenu vismaz 40000 EUR 

(četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), bez PVN 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei: ne mazāk 

kā divi pašizgāzēji, ar automašīnas pilno masu 15t līdz 27t. Pretendents iesniedzis automašīnu 

tehniskās pases (apliecinātas kopijas) un sniedzis informāciju, atbilstoši Informācijā par līguma 

izpildi (nolikuma 5.pielikums), 3.punkta prasībām.   

 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

SIA “Volarts”, Vienotais reģistrācijas 

numurs 42103016421 

Grants materiāls – 4,50 EUR/1m3 

Transporta pakalpojums- 0,20 EUR/1km, piegādājot 1m3 

grants materiālu 

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 saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas tiek 

noteikts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumā noteiktajiem 

vērtēšanas kritērijiem, to īpatsvariem un noteikšanas 

kārtību. 

Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu 

prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības, SIA “Volarts”, Vienotais reģistrācijas numurs 42103016421, 

par līgumcenu EUR bez PVN: Grants materiāls – 4,50 EUR/1m3, 

Transporta pakalpojums- 0,20 EUR/1km, piegādājot 1m3 grants materiālu 

Lēmums nepārtraukt iepirkuma 

procedūru pamatojums, ievērojot 

Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr.107 

“Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 19.punktu 

Konkursa nolikumā noteiktās prasības ir objektīvas, 

samērīgas iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā 

noteikto mērķu sasniegšanu. Konkrētā konkursa ietvaros 

ir izvirzītas tikai obligātās prasības, kas attiecas uz 

pretendenta tiesībām un spējām veikt līguma izpildi. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

15.06.2018 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 18.06.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


