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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā   

  "Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) 

segumu" 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

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

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/10 

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 

Līguma priekšmets 

Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 

ceļiem ar asfalta (melno) segumu, veicot bedrīšu 

aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, 

izmantojot nepilno tehnoloģiju, un selektīvo virsmas 

apstrādi, atbilstoši Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā 

(Nolikuma 3.pielikums) noteiktajām minimālajām 

prasībām.     

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks 90 (deviņdesmit) kalendārās 

dienas no līguma noslēgšanas brīža. 

CPV kodi  

CPV kods: 50230000-6 (Remonta, tehniskās apkopes un 

saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām 

iekārtām)   

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
 04.06.2018.  

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 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā līdz 2018.gada 

15.jūnijam, pulksten 10:00. 
Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā 2018.gada 

15.jūnijā, pulksten 10:00.  

 Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

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

prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu. 

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

 3.9. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (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 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro) bez PVN, 

savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par abiem līgumiem ir saņemamas pozitīvas atsauksmes no 

attiecīgo darbu pasūtītājiem. 

 *Par līdzīgu līgumu Komisija atzīs autoceļu, vai to posmu, ar melno segumu uzturēšanas, 
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atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanu par abu līgumu kopējo līgumcenu vismaz 30000 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi), bez PVN. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, 

reģistrācijas Nr.40003356530 

 

 

  

1.Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar 

šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – 19.59 

EUR/m2   

2. Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju – 3.00 EUR/m2  

3. Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju – 5,75 EUR/m2 

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, kurš iegūst visaugstāko galīgo vērtējumu 

(kopējo punktu skaitu), kā arī atbilst nolikuma un tā 

pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek 

noteikts izlozes kārtībā, slēgtās aploksnēs, ievietojot 

pretendentu nosaukumus. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Vienotais reģistrācijas 

Nr.40003356530, par līgumcenu EUR bez PVN: 1.Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar 

šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – 

19.59 EUR/m2   

2. Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – 3.00 EUR/m2  

3. Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – 5,75 EUR/m2 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

15.06.2018 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 19.06.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


