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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)” 

identifikācijas Nr. DPD 2018/166 
 

ZIŅOJUMS 

Daugavpilī, 2019.gada 22.janvārī 

 

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 dome, Kr.Valdemāra iela 1, 

Daugavpils, LV-5401 

iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2018/166 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” 

ietvaros (SAM 5.3.1.) 

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: 

30.11.2018. un 28.11.2018. 

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

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

Ainārs Streiķis – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas vadītājs, 

Komisijas 

priekšsēdētāja 

vietnieks 

 

Komisijas locekli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksejs Semjonovs – SIA “Daugavpils ūdens” komercdirektors 

 

 

 

Inga Zarāne – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas ekonomiste, 

Līga Brenča - Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas iepirkumu speciāliste, 

Ēriks Limanovskis – SIA “Daugavpils ūdens” tehniskā direktora 

vietnieks, 

Svetlana Romāne – SIA “Daugavpils ūdens” juridiskās nodaļas 

vadītāja p.i., 

Aleksandra Vasiļjeva - SIA “Daugavpils ūdens” ekonomiste, 
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Komisijas sekretāre (ar 

balss tiesībām): 

Olga Strelkova – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas juriste. 

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Olga Strelkova. 

 

Komisijas izveidošanas pamats:  

Komisijas izveidošanas pamats: Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 2018.gada 

7.novembra rīkojums Nr.597. 

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

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

28.12.2018.  

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

Piedāvājumus konkursā ir iesnieguši šādi pretendenti un piedāvā šādas līgumcenas: 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Piedāvātā 

līgumcena 

Piedāvātais 

būvdarbu 

izpildes 

termiņa 

saīsinājums 

(kalendārajās 

dienās) 

1. "Binders" Ceļu būves firma 

SIA 
Sistēmā 

28.12.2018. 

plkst. 08:41 
5530074.93 90 

2. 
"Lagron" SIA Sistēmā 

28.12.2018. 

plkst. 09:29 
5076043.47 8 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 28.decembrī, plkst.10.00. 

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: 

Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji: Saskaņā ar konkursa Nolikuma 20.punktu, komisija izvēlēsies 

normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par 

saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras 

dokumentācijas prasībām, ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu (lielāko punktu skaitu). 

1. 2019.gada 14.janvāra sēdē (prot.Nr.6) komisija nolēma pieprasīt no pretendenta SIA 

“LAGRON” izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju sakarā ar konstatētām neskaidrībām un 

atšķirībām. 

2. 2019.gada 17.janvāra sēdē (prot.Nr.7) komisija izskatīja saņemto no pretendenta SIA 

“LAGRON” 15.01.2019. vēstuli Nr.2019/01/15/10 “Par informācijas iesniegšanas termiņu DPD 

2018/166” un nolēma atstāt 2019.gada 14.janvārā vēstulē Nr.4.-1/25 pieprasītās informācijas 

iesniegšanas termiņu negrozītu. 

3. 2019.gada 21.janvāra sēdē (prot.Nr.8) komisija: 

3.1. nolēma atzīt pretendenta SIA “Lagron” iesniegto tehnisko piedāvājumu par atbilstošu 

tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt tālākai vērtēšanai. 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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3.2. nolēma atzīt pretendenta CBF SIA “BINDERS” iesniegto tehnisko piedāvājumu par 

atbilstošu nolikuma prasībām un virzīt tālākai vērtēšanai.  

3.3. nolēma atzīt pretendenta CBF SIA “BINDERS” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmes 

par atbilstošo iepirkuma tehniskās specifikācijas un Nolikuma prasībām, virzīt tālākai 

vērtēšanai. 

3.4. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo un devīto daļu, nolēma izlabot 

pretendenta SIA “Lagron” finanšu piedāvājumā un tāmēs aritmētiskas kļūdas; atzīt pretendenta 

SIA “Lagron” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai, ņemot vērā šādus aritmētisko kļūdu 

labojumus: 

- mainās no “5076043.47” uz “5076043.54”. 

3.5. veica saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma skaitlisko novērtēšanu, aizpildīja 

individuālās vērtēšanas tabulas un konstatēja, ka pretendenti ieguvuši šādus skaitliskos 

novērtējumus: 

Komisijas locekļu individuālās vērtēšanas rezultātu apkopojuma tabula  

(kopējā iegūtā punktu summa) 

Iepirkuma nosaukums 
CBF SIA 

“BINDERS” 

SIA 

“Lagron” 

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” 

ietvaros (SAM 5.3.1.) 

92.61 90.89 

3.6. Atbilstoši Nolikuma 20.2.punktam, par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts 

piedāvājums, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām, ar 

visaugstāko skaitlisko novērtējumu (lielāko punktu skaitu). 

3.7. konstatēja, ka atbilstoši konkursa Nolikuma 20.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam, par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursā 

atzīstams pretendents CBF SIA “BINDERS”. 

3.8. nolēma atzīt pretendentu CBF SIA “BINDERS”, reģ.Nr.40003164644, juridiskā adrese: 

Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par 

līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Būvdarbu veikšana 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas numurs DPD 

2018/166. 

3.9. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu CBF SIA “BINDERS” nepastāv Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi un konstatēja, ka 

attiecībā uz pretendentu CBF SIA “BINDERS” sankcijas nav piemērotas. 

3.10. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, 60.panta devīto daļu, 

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 16.punktu,  konkursa Nolikuma 20.punktu, nolēma atzīt pretendentu 

CBF SIA “BINDERS”, reģ.Nr.40003164644, juridiskā adrese: Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-

1050, par uzvarētāju atklātā konkursā “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 

Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas numurs DPD 2018/166, un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 5 530 074.93 bez PVN; iepirkuma līgumu noslēgt tikai pēc 

finansējuma piešķiršanas attiecīgajā apjomā un nogaidīšanas termiņa beigām. 
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4. informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

nav 

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

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

nav 

6. 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: 

nav 

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

iepirkuma procedūru: 

nav 

8. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

nav 

9. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam 

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 

nav 

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

nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 

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

