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Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 

Iepirkumu procedūras 

 

Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes 

ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros) 

 

identifikācijas numurs DPD 2018/77 

 

ZIŅOJUMS 

 

Daugavpilī,                   2018.gada 13.septembrī 

1. pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils, K.Valdemāra 

iela 1, LV-5401 

iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2018/77 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets –  
Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības 

iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. 

ietvaros) 

 

2. datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja 

tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

27.06.2018. 

3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

A.Streiķis –  Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

S.Krapivina –  Domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece 

Komisijas sekretārs (ar balss tiesībām): 

A.Kriviņš – Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists 

Komisijas locekļi: 

I.Zarāne –  Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste 
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O.Galančuka – Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības 

nodaļas Projektu tehniskais vadītājs 

V.Kalniņš – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Saimnieciskās nodrošinājuma 

daļas būvinženieris 

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists 

A.Kriviņš. 

Komisijas izveidošanas pamats:  

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores 2018.gada 6.jūnija rīkojums Nr.280. 

 

4. piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai 

skaitā steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts: 

02.08.2018. 

 

5. to piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

N.p.k. Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

1. "Belmast Būve" SIA Sistēmā 01.08.2018 plkst. 16:00 

2. "Laguta" SIA Sistēmā 01.08.2018 plkst. 10:07 

3. "Modus būve" SIA Sistēmā 02.08.2018 plkst. 09:15 

4. "VANPRO un NORDSERVISS" 

Pilnsabiedrība 

Sistēmā 01.08.2018 plkst. 14:22 

 

Pretendentu piedāvātās cenas: 

 

Pretendents Cena 

"Belmast Būve" SIA EIRO 2757441.39 

"Laguta" SIA EIRO 2313863.92 

"Modus būve" SIA EIRO 2252485.26 

"VANPRO un NORDSERVISS" Pilnsabiedrība EIRO 2223538 

 

 

Aritmētisko kļūdu pārbaude iesniegtajos piedāvājumos 

 

Iepirkumu komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu SIA “Belmast Būve”, SIA 

“Laguta”, SIA “Modus Būve”, Pilnsabiedrība “VANPRO un NORDSERVISS” iesniegtajos 

piedāvājumos. Komisijas locekle I.Z. paziņo, ka pretendentu SIA “Laguta” un Pilnsabiedrība 

“VANPRO un NORDSERVISS” iesniegtajos piedāvājumos aritmētiskās kļūdas nav konstatētas. 

Komisijas locekle I.Z. paziņo, ka ir konstatētas šādas aritmētiskās kļūdas iepirkuma 

procedūras SIA “Belmast Būve” un SIA “Modus Būve” iesniegtajos piedāvājumos: 

SIA “Belmast Būve” piedāvājumā (EUR 2757441,39 bez PVN) ir jāveic kļūdu labojums 

un labotā piedāvājuma summa sastāda EUR 2757446,03 bez PVN: 

Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena nesakrīt ar tāmēs aprēķināto kopējo piedāvāto 

līguma summu. Tāmēs aritmētiskas kļūdas nav konstatētas. Par pareizu tiek uzskatīta tāmēs 

aprēķinātā un norādītā kopējā līgumcena 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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SIA “Modus Būve” piedāvājumā (EUR 2252485,26 bez PVN) ir jāveic kļūdu labojums 

un labotā piedāvājuma summa sastāda EUR 2256485,36 bez PVN: 

Lokālas tāmes Nr.1, pozīcijās Nr. 4., 7., 10 aprēķinot vienības darba algu, vienības kopējo 

izcenojumu, darba algu visam darba apjomam un pozīcijas kopējo izcenojumu konstatētas 

aritmētiskas kļūdas. Veikti labojumi. 

Iepirkumu komisija secina, ka pēc kļūdu labojuma pretendentu iesniegtās cenas ir šādas: 

Pretendenta nosaukums 

Piedāvātā cena EUR bez 

PVN pirms kļūdu 

labojuma 

 

Piedāvātā cena EUR bez 

PVN  

pēc kļūdu labojuma 

"Belmast Būve" SIA 2757441,39 

 
2757446,03 

"Laguta" SIA 2313863,92 

 

2313863,92 

 

"Modus būve" SIA 2252485,26 

 
2256485,36 

"VANPRO un 

NORDSERVISS" 

Pilnsabiedrība 

2223538,00 

 
2223538,00 

 

 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

www.eis.gov.lv, 2018.gada 02.augustā, plkst. 10.02 (elektroniski). 

 

7. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu 

izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

2018.gada 13.septembra Lēmums  

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktam, Iepirkuma komisija piedāvājumus 

izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un 

piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai 

tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Atbilstoši Konkursa nolikuma 19.punktam, Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu 

(pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas 

prasībām un kura cena būs zemākā). 

Komisija secina, ka zemākā cena ir SIA “Modus Būve”: 

Pretendenta nosaukums 
Piedāvātā cena EUR bez PVN  

 

"Belmast Būve" SIA 2757446,03 

"Laguta" SIA 2313863,92 
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"Modus būve" SIA 2256485,36 

Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un 

piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. Iepirkuma komisija veic pretendenta SIA “Modus būve” kvalifikācijas atbilstības 

pārbaudi. Iepirkuma komisija secina, ka pretendents SIA “Modus būve” atbilst kvalifikācijas 

prasībām. 

Iepirkuma komisija nolēma:  

Pretendents, kurš atbilst kvalifikācijas prasībām un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības atklātā konkursā “Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un 

infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās 

izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. 

ietvaros)” (identifikācijas Nr. DPD 2018/77) ir SIA “Modus būve”. 

  Komisija veic pārbaudi Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. pantam, tostarp, 

tika pieprasītas un iegūtas izziņas no Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv.). 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.S. informē, ka atbilstoši iegūtai informācijai, attiecībā uz 

pārbaudāmajām personām nepastāv Publisko iepirkumu likumā paredzētie izslēgšanas noteikumi. 

Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi pārbaudāmās personas arī Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši iegūtai informācijai, attiecībā uz 

pārbaudāmajām personām nepastāv Publisko iepirkumu likumā paredzētie izslēgšanas noteikumi. 

Pamatojoties uz veikto pārbaudi un Konkursa nolikumā 19.1.punktā paredzēto vērtēšanas 

kritēriju,  

Iepirkuma komisija nolēma: 

1. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma procedūrā DPD 2018/77 “Par Daugavpils 

vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši 

mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, 

Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)” SIA “Modus būve”, 

reģ.Nr.40103178848, (Duntes iela 24, Rīga, LV-1005), par piedāvāto cenu (pēc aritmētisko 

kļūdu labojuma) EUR 2256485,36 (divi miljoni divi simti piecdesmit seši tūkstoši četri simti 

astoņdesmit pieci euro un trīsdesmit seši centi) bez PVN. 

2. Informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu. 

3. Nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. 

4. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā nodrošināt attiecīgas informācijas publicēšanu. 

 

8. informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

n/a 

 

9. pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:  

2018.gada 31.augustā pretendentam - Pilnsabiedrībai “VANPRO UN NORDSERVISS” 

elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu tika nosūtīta 31.08.2018. vēstule Nr.4.1/486 ar lūgumu 

sniegt skaidrojumus un iesniegt atsevišķo dokumentu oriģinālus. 

Pilnsabiedrībai “VANPRO UN NORDSERVISS” rakstisku atbildi vajadzēja sniegt līdz 

2018.gada 6.septembrim, plkst.10.00.  
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Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.S. 06.09.2018. telefoniski atgādināja Pilnsabiedrībai 

“VANPRO UN NORDSERVISS” par nepieciešamību savlaicīgi sniegt atbildi, tomēr atbilde uz 

iepirkuma komisijas pieprasījumu komisijas noteiktajā termiņā nav sniegta. Turklāt, atbilde nav 

sniegta arī vēlāk, t.i. nav sniegta vispār. 

Ņemot vērā minēto,  

1) Pilnsabiedrība “VANPRO UN NORDSERVISS” nav izskaidrojusi faktu, ka paziņojumā par 

maksājuma uzdevuma Nr.330 debetēšanu, kur maksājuma mērķis ir norādīts “Pēc 

dokumentiem: Nr. BLV0008497431 – [100]”, kas nesakrīt ar polises numuru Nr.LV18-

62-10000593-3 un nav iesniegusi citus dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 

samaksu, kā arī nav pamatojusi minēto neatbilstību. 

2) Pilnsabiedrība “VANPRO UN NORDSERVISS” nav izskaidrojusi faktu, ka piedāvājumā 

iesniegtajā apliecinājumā un izziņā ar apgrozījuma aprēķinu pa pārskata gadiem sniegtā 

informācija nesakrīt ar publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv pieejamo informāciju (proti, 

izziņā norādītais apgrozījums ir lielāks nekā publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv norādītais 

apgrozījums), kā arī nav atkārtoti apliecinājusi, ka pretendenta vidējais finanšu 

apgrozījums ir ne mazāks par EUR 1000000 (viens miljons euro) par trim iepriekšējiem 

pārskata gadiem.  

3) Nav iesniegusi SIA “B..” un SIA “E…” parakstīto apliecinājumu oriģinālus, kā arī nav 

uzrādījusi SIA “B…” 2018.gada 02.janvāra pilnvaras Nr.001/2018 oriģinālu. Tāpat, nav 

izskaidrojusi, vai pilnsabiedrība "VANPRO un NORDSERVISS" ir pārliecinājusies par SIA 

“B…” pārstāvja (A.R.) pilnvaru apjomu pārstāvēt SIA “B…” atklātajos konkursos, kuru 

piedāvājumu kopējā cena pārsniedz 300000,00 EUR. 

4) Nav iesniegusi Konkursa nolikuma 24.18.punktā paredzēto un iepirkuma komisijas 

pieprasīto apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 

 

Publisko iepirkumu likuma 41.panta 6.daļa nosaka, ka gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka 

piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai 

nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto 

informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret 

visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai 

dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta 7.daļai, ja pasūtītājs saskaņā ar šā panta sesto 

daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto 

informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, 

pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas. 

 

Pamatojoties uz pasūtītāja rīcību esošo informāciju, Iepirkumu komisija secina: 

1) 

Publisko iepirkumi likuma 50.panta 1.daļa paredz, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai 

pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu. 

Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos noteic piedāvājuma nodrošinājuma un saistību 

izpildes nodrošinājuma veidus, apmēru un termiņu, kā arī iesniegšanas un izsniegšanas, 

iemaksāšanas un izmaksāšanas noteikumus. 

Konkursa nolikuma 10.1.punkts nosaka: 

10.1.Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas 

summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par 

noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā 
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nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents 

iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Apdrošināšanas sabiedrības 

garantijas oriģinālam ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā. 

10.1.1.Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums (elektroniski), piestādot 

bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju šādos apmēros: EUR 20000 (divdesmit tūkstoši 

euro). 

10.1.2.Piedāvājuma nodrošinājumu ir iespējams iemaksāt Daugavpils pilsētas domes bankas kontā: 

A/S SWEDBANK, kods HABALV22, N/k LV69HABA0001402041250, kā maksājuma mērķi 

norādot “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam DPD 2018/77”. 

Pilnsabiedrības "VANPRO un NORDSERVISS" piedāvājumam ir pievienota AAS “B…” 

polise Nr.LV18-62-10000593-3 un paziņojums par maksājuma uzdevuma Nr.330 debetēšanu, kur 

kā māksājuma saņemējs ir norādīts B..., bet ka maksājuma mērķis ir norādīts “Pēc dokumentiem: 

Nr. BLV0008497431 – [100]. 

Pilnsabiedrība “VANPRO UN NORDSERVISS” nav izskaidrojusi faktu, ka paziņojumā par 

maksājuma uzdevuma Nr.330 debetēšanu, kur maksājuma mērķis ir norādīts “Pēc dokumentiem: 

Nr. BLV0008497431 – [100]”, kas nesakrīt ar polises numuru Nr.LV18-62-10000593-3 un nav 

iesniegusi citus dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kā arī nav pamatojusi 

minēto neatbilstību. 

Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija (sk. Iepirkumu uzraudzības 

Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2010.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.4-1.2/10-88) ir norādījusi, ka 

atbilstoši piedāvājuma nodrošinājuma institūta būtībai, gan piedāvājumam, gan piedāvājuma 

nodrošinājumam ir jābūt spēkā jau uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

Pretendentam, atbilstoši Konkursa nolikuma 10.1.punktam ir pienākums pievienot 

iesniegtajam piedāvājumam  dokumentu, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par 

šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā. 

No piedāvājumā esošajiem dokumentiem neizriet, ka tieši polise Nr.LV18-62-10000593-3 

būtu apmaksāta noteiktajā termiņā. Šādus pierādījums pretendents nav iesniedzis arī pēc pasūtītāja 

rakstiska lūguma. Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija secina, ka Pilnsabiedrība “VANPRO 

UN NORDSERVISS” piedāvājumam nav spēkā esošā nodrošinājuma. 

Konkursa nolikuma 10.5.punkts nepārprotami nosaka: “Konkursa piedāvājums, kam nebūs 

nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.” 

 

2) Konkursa nolikuma 14.8.punkts paredz šādu prasību izpildi un dokumentu iesniegšanu: 

14.8. Pretendenta vidējais finanšu 

apgrozījums par trim iepriekšējiem 

pārskata gadiem nav mazāks par EUR 

1000000 (viens miljons euro). 

Ja piegādātāja dibināšanas vai 

darbības uzsākšanas laiks neļauj 

sniegt informāciju par trim 

iepriekšējiem pārskata gadiem, tad 

prasība ir attiecināma uz pretendenta 

nostrādāto periodu. 

Pretendenta apliecinājums par savu 

vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par 

EUR 1000000 (viens miljons euro) par 

trim iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl 

informācija par šo apgrozījumu ir 

iespējama, ņemot vērā piegādātāja 

dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. 

Apliecinājumam ir jāpievieno 

Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu 

pa pārskata gadiem. 

Pilnsabiedrība “VANPRO UN NORDSERVISS” nav izskaidrojusi faktu, ka piedāvājumā 

iesniegtajā apliecinājumā un izziņā ar apgrozījuma aprēķinu pa pārskata gadiem sniegtā 

informācija nesakrīt ar publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv pieejamo informāciju (proti, izziņā 

norādītais apgrozījums ir lielāks nekā publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv norādītais 
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apgrozījums), kā arī nav atkārtoti apliecinājusi, ka pretendenta vidējais finanšu apgrozījums ir 

ne mazāks par EUR 1000000 (viens miljons euro) par trim iepriekšējiem pārskata gadiem. 

Atbilstoši publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv pieejamo informāciju Pilnsabiedrības “VANPRO 

UN NORDSERVISS” apgrozījums 2015.gadā ir bijis EUR 711320 EUR, 2016.gadā – EUR 

213921, bet 2017.gadā EUR 0. Pamatojoties uz minētiem datiem, var secināt, ka Pilnsabiedrības 

“VANPRO UN NORDSERVISS” vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem pārskata 

gadiem ir EUR 308413,67 t.i. mazāks par EUR 1000000 (viens miljons euro). 

 

3) Konkursa nolikuma 14.5.punkts paredz šādu prasību izpildi un dokumentu iesniegšanu: 

14.5. Pretendents 

nodrošina 

kvalificētu 

speciālistu 

piesaisti līguma 

izpildei. 

Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, iekļaujot 

ziņas par šādiem speciālistiem: 

 Ēku būvdarbu vadīšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs); 

 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanas 

būvmontāžas darbu vadīšana; 

 siltumapgādes, ventilācijas sistēmu ierīkošanas 

būvmontāžas darbu vadīšana; 

 elektroietaišu līdz 1kV izbūves darbu vadīšana 

 Atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību;  

 Atbildīgā persona par elektrodrošību. 

Jāpievieno katra speciālista rakstisks apliecinājums par 

piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.  

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā 

pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus 

speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

Pilnsabiedrības “VANPRO UN NORDSERVISS” piedāvājumā ir informācija par to, ka 

apakšuzņēmējs SIA “E…” nodod pretendentam šādus resursus: sertificēto specialistu – apliecības 

Nr.1603 (personāla sarakstā minētais atbilst pozīcijai “Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs” un 

pozīcijai “Elektrodrošības speciālists” – V.P. Tāpat, Pilnsabiedrības “VANPRO UN 

NORDSERVISS” piedāvājumā ir informācija par to, ka apakšuzņēmējs SIA “B…” nodod 

pretendentam šādus resursus: sertificēto specialistu –sert.Nr.4-00013 (personāla sarakstā minētais 

atbilst pozīcijai “Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs” un pozīcijai “Elektronisko sakaru sistēmu 

un tīklu būvdarbu vadītājs” – A.J. Iepirkumu komisija secina, ka bez minēto resursu nodošanas 

pretendents Pilnsabiedrība “VANPRO UN NORDSERVISS” nebūtu kvalificējusies atbilstoši 

Konkursa nolikuma 14.5.punkta prasībai (Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti 

līguma izpildei). Šajā ziņā iepirkumu komisijai bija svarīgi pārliecināties, ka SIA “E…” un SIA 

“B..” tiešām piekrīt būt par pretendenta apakšuzņēmēju un nodod pretendentam iepriekš minētos 

resursus. Piedāvājuma sastāvā iesniegtie SIA “E…” un SIA “B…” apliecinājumi nav parakstīti ar 

drošu elektronisko parakstu. Publisko iepirkumu likuma 41.panta 5.daļa paredz, ka gadījumā, ja 

pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai 

kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta 5.daļu, kā arī uz 

Konkursa nolikuma 24.15.punktu, iepirkumu komisija bija rakstiski lūgusi pretendentu iesniegt 

SIA “B…” un SIA “E…” parakstīto apliecinājumu oriģinālus, tomēr šādus oriģinālus 

pretendents nav iesniedzis. 

Vērtējot piedāvājumu pēc pasūtītāja rīcībā esošās informācijas, iepirkumu komisija secina, 

ka Andris Rabša nebija tiesīgs pārstāvēt SIA “B…” šajā konkursā un nebija tiesīgs, līdz ar ko SIA 

“B…” nevar tikt uzskatīts par pretendenta apakšuzņēmēju un personu, kura būtu nodevusi 

iepriekš minētos resursus. (Atbilstoši SIA “B…” 2018.gada 02.janvāra pilnvarai Nr.001/2018, 
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A.R. ir tiesīgs pārstāvēt SIA “B…” atklātajos konkursos, kuru piedāvājumu kopējā cena 

nepārsniedz 300000,00 EUR. Konkursam DPD 2018/77 iesniegtā piedāvājuma kopējā cena ir 

2223538,00 EUR bez PVN). 

4) Pilnsabiedrība “VANPRO UN NORDSERVISS” nav iesniegusi Konkursa nolikuma 

24.18.punktā paredzēto un iepirkuma komisijas pieprasīto apliecinājumu tam, ka 

piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 

 

Atklātā konkursa nolikuma 9.11.punkts nosaka: “Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums 

neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt 

pretendenta iesniegto piedāvājumu”. Pamatojoties uz minēto, 

Komisija nolēma: 

Pamatojoties uz PIL 2.panta 2.punktu, Atklātā konkursa nolikuma 9.11. punktu, noraidīt 

Pilnsabiedrības "VANPRO un NORDSERVISS" iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā 

DPD 2018/77 “B” daļā kā neatbilstošu Konkursa nolikuma 10.1.punkta prasībām, 14.5.punkta 

prasībām, 14.8.punkta prasībām un 24.18.punkta prasībām. 

Balsojums: 6 balsis “par”, “pret” – nav. 

 

10. ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra 

noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”  19. 

punktu: 

n/a 

 

11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

n/a 

12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

n/a 

13. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: 

n/a 

 

14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

n/a 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs              A.Streiķis 

 

Protokolē:                   A.Kriviņš 

 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19

