
 
 Kokneses novada dome 

CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU KOMISIJA 

Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, tālr. 6 5133638, fakss 6 5133631 
e-pasts- dace.svetina@koknese.lv 

 

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā  

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām  

Identifikācijas Nr. KND-2019/4 

 

Z I Ņ O J U M S 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

 

2019.gada 12.februārī                                                                      Nr. 1
         

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Kokneses novada dome, reģistrācijas 

Nr. LV90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113. 

Iepirkuma procedūras veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Ielu un ceļu asfaltbetona seguma virsmas apstrāde ar bitumena 

emulsiju un šķembām. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND-2019/4 

 

2. Paziņojums par līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 21.01.2019. 

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai ar Kokneses novada domes 28.08.2013. lēmumu Nr.6.1. (protokols Nr.10), 

izveidota Centralizēto iepirkumu komisija, 

 kuras sastāvā veikti grozījumi: ar 27.11.2013. lēmumu Nr.6.4. (protokols Nr.16); ar 26.02.2014. 

lēmumu Nr.7.3. (protokols Nr.3); ar 29.04.2015. lēmumu Nr.7.14. (protokols Nr.6); ar 26.06.2015. 

lēmumu Nr.6.2. (protokols Nr.8); ar 27.01.2016. lēmumu Nr.9.7. (protokols Nr.1); ar 30.03.2016. 

lēmumu Nr.5.3. (protokols Nr.3); ar 28.09.2016. lēmumu Nr.7.7. (protokols Nr.9); ar 27.06.2018. 

lēmumu Nr.7.5. (protokols Nr.7). 

Centralizēto iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: 

- Dace SVĒTIŅA – Kokneses novada domes iepirkumu speciālists; 

Iepirkumu komisijas locekļi: 

- Dace KĻAVIŅA - Kokneses novada domes galvenās grāmatvedes vietniece; 

- Andrejs PASTARS – I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā; 

- Ilze PABĒRZA – Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vadītāja; 

Iepirkumu komisijas locekle, sekretāre:  

- Gunita MAJORE – Kokneses novada domes darba aizsardzības speciāliste. 

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

- Dace SVĒTIŅA – Kokneses novada domes iepirkumu speciālists. 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 4.februāris plkst.15:30.  

 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. p.k. Pretendents Piedāvājuma summa EUR 

1.  SIA “’Saldus ceļinieks” 33 898,21 

2.  SIA “Imberteh” 58 197,12 

3.  SIA “Krustpils” 77 025,60 

4.  SIA “STRABAG” 44 366,75 

http://www.iub.gov.lv/
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6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,  LV-5113, 2019.gada 4.februāris plkst.15:30.  

 

7. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgumcena:  

SIA “Saldus ceļinieks”, par kopējo līgumcenu 33 898,21 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

deviņdesmit astoņi euro 21 cents) bez PVN. 

 

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaude. 

Iepirkumu komisija 2019.gada 4.februāra sēdē atvēra saņemtos pretendentu piedāvājumus. 

2019.gada 11.februāra sēdē komisija pārbauda pretendentu  SIA “’Saldus ceļinieks”, SIA 

“Imberteh”,  SIA “Krustpils” un  SIA “STRABAG” iesniegto piedāvājumu noformējuma 

atbilstību. 

Komisija konstatē, ka pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējums atbilst iepirkuma 

procedūras nolikuma prasībām un nolemj turpināt visu pretendentu iesniegto piedāvājumu 

izvērtēšanu, veicot atlases dokumentu pārbaudi. 

 

2. Pretendentu iesniegto atlases dokumentu pārbaude. 

Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību un konstatē, ka 

pretendentu SIA “’Saldus ceļinieks”, SIA “Imberteh”,  SIA “Krustpils” un  SIA “STRABAG” 

iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma procedūras nolikuma 7.2. punktā noteiktajām 

prasībām un iesniegti saskaņā ar nolikuma un  tā pielikumu.  

Komisija nolemj turpināt visu pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu, veicot tehnisko un finanšu 

piedāvājumu pārbaudi. 

 

3. Pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu pārbaude. 

Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu  iesniegtos tehniskos piedāvājumus un konstatē, ka 

pretendentu SIA “’Saldus ceļinieks”, SIA “Imberteh”,  SIA “Krustpils” un  SIA “STRABAG” 

iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst un sagatavoti saskaņā iepirkuma procedūras nolikuma 

8.punkta prasībām.  

Komisija nolemj turpināt visu pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veicot finanšu 

piedāvājumu pārbaudi. 

 

4. Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaude. 

Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu  iesniegtos finanšu piedāvājumus un konstatē, ka 

pretendentu SIA “’Saldus ceļinieks”, SIA “Imberteh”,  SIA “Krustpils” un  SIA “STRABAG” 

iesniegtie finanšu piedāvājumi atbilst iepirkuma procedūras nolikuma 9.punkta prasībām un 

sagatavoti saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu un konstatē, ka pretendenti aritmētiskas kļūdas nav pieļāvuši.  

Komisija nolemj turpināt pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, izveidojot nolikuma 

prasībām atbilstošo piedāvājumu sarakstu. 

 

5. Nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu piedāvājumu saraksta izveidošana un 

Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana. 

5.1. Komisija izveido nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu piedāvājumu sarakstu pēc 

noteiktā kritērija saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks, ņemot vērā tikai 

piedāvāto kopējo līgumcenu: 

 

 

Nr. p.k. Pretendents Piedāvājuma summa EUR 

1.  SIA “’Saldus ceļinieks” 33 898,21 

2.  SIA “STRABAG” 44 366,75 

3.  SIA “Imberteh” 58 197,12 

4.  SIA “Krustpils” 77 025,60 
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5.2. Komisija nolemj, ka līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar noteikto kritēriju -  saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kā kritēriju nosakot - viszemāko līgumcenu, būtu piešķiramas 

pretendentam SIA “Saldus ceļinieks”. 

 

6. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības. 

Komisija, veicot iepirkuma nolikuma 7.1. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi par 

pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ieguva šādu informāciju:   

6.1. par izslēgšanas nosacījumiem attiecībā uz likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās 

darbības apturēšanas procesiem Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pārbaudāmo pretendentu 

SIA “’Saldus ceļinieks” maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu 

vai pārtrauktu saimniecisko darbību ( E-IZZIŅAS sērija URA Nr. 31319162-1000968999); 

6.2. par PIL 9. panta astotās daļas 2. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem attiecībā 

uz nodokļu nomaksas statusu no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas saņemtas E-

IZZIŅAS par nodokļu nomaksas statusu, no kuras secināms, ka pretendentam SIA “’Saldus 

ceļinieks” Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (E-IZZIŅAS sērija NO 

Nr. 31319162-1000969017 (uz iepirkuma atvēršanas dienu 04.02.2019.) un NO Nr. 31320691-

1001027308 (uz lēmuma pieņemšanas dienu 11.02.2019.). 

 

7. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām. 

Iepirkumu komisija, atklāti balsojot, PAR- 5 () balsis, PRET- (nav) balsis, nolemj:   

7.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma  (PIL) 9. panta trīspadsmito daļu un iepirkuma 

nolikuma 11. punktu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “’Saldus ceļinieks”, par kopējo līgumcenu 

33898,21 euro bez PVN. 

7.2. triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas informēt pretendentus  par iepirkuma 

rezultātu, kā arī Kokneses novada domes  mājas lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu 

elektronisku pieeju minētajam komisijas lēmumam. 

 

8. Informācija par apakšuzņēmējiem: Nav paredzēti. 

 

9. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Neattiecas.  

 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar 2017.gada 28.februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 107  “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 19.punktu: Neattiecas. 

 

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

iepirkuma procedūru:  Neattiecas. 

 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: Neattiecas. 

 

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam 

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 
Neattiecas. 

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

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:                                    D. Svētiņa 

 


