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CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU KOMISIJA 

Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, tālr. 6 5133638, fakss 6 5133631 
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Konkursa procedūras ar sarunām 

Nodibinājuma „Kokneses fonds” īstenotā Likteņdārza projekta daudzfunkcionālās 

sabiedriskās ēkas būvniecība valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas 

pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam 

„Nodibinājumam „Kokneses fonds” Likteņdārza sabiedriskās ēkas projekta īstenošana” 

ietvaros 

 Identifikācijas Nr. KND-2017/12 
 

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

 

2017.gada 25.jūlijā                               Nr.1 

  

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Nodibinājums “Kokneses fonds”, 

reģistrācijas Nr. 40008092535, Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011. 

Iepirkuma procedūras veids: Publisko iepirkumu likuma konkursa procedūra ar sarunām. 

Iepirkuma procedūras veida izvēles pamatojums:  atklātā konkursā iesniegtie piedāvājumi 

pārsniedza Pasūtītājam pieejamos finansiālos līdzekļus. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Nodibinājuma „Kokneses fonds” īstenotā Likteņdārza 

projekta daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība valsts budžeta programmas 12.00.00 

„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības 

pasākumam „Nodibinājumam „Kokneses fonds” Likteņdārza sabiedriskās ēkas projekta 

īstenošana” ietvaros. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND-2017/12 

 

2. Paziņojums par līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 27.04.2017. 

 

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). 
 

Centralizēto iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: 

- Dace SVĒTIŅA – iepirkumu speciālists; 

Iepirkumu komisijas locekļi: 

- Anita OZOLA - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; 

- Dace KĻAVIŅA - Kokneses novada domes galvenās grāmatvedes vietniece; 

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

darbā; 

http://www.iub.gov.lv/
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- Ilze PABĒRZA - Bebru pagasta pārvaldes vadītāja; 

Iepirkumu komisijas locekle, sekretāre:  

- Gunita MAJORE – darba aizsardzības speciāliste. 

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

- Dace SVĒTIŅA – iepirkumu speciālists. 

 

Pieaicinātais eksperts: 

- Ingus LEJAS-KRŪMIŅŠ – SIA “Fabrum” projektu vadītājs, būvuzraugs. 

 

4. Kandidātiem vai pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Kandidātiem un 

pretendentiem  kvalifikācijas prasības noteiktas nolikumā. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma 

secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums: 

4.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

4.1.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Iepirkuma 

komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, kurš atbilst visām Nolikuma 

prasībām un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

4.1.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursā iepirkuma komisija atzīs 

piedāvājumu, kas saņems visaugstāko skaitlisko vērtējumu iegūto punktu izteiksmē. 

4.1.3. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

novērtēšanas kritērijus: 
 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais punktu 

skaits kritērijam 

1. Piedāvājuma kopējā cena 60 

2. Būvdarbu izpildes termiņš 20 

3. Būvdarbu garantijas laiks 20 

Kopā maksimālais punktu skaits 100 

 

4.1.4. Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi: piedāvājumu ar viszemāko 

cenu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 60 punktus.  

Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā 

cena/piedāvātā cena) x 60. 

4.1.5. Būvdarbu izpildes termiņu iepirkuma komisija izvērtē šādi: visīsāko pretendenta 

piedāvāto Būvdarbu izpildes termiņu kalendārajās dienās vērtē ar maksimālo punktu skaitu un 

tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu 

skaits = (īsākais piedāvātais realizācijas termiņš kalendārajās dienās /pretendenta piedāvātais 

realizācijas termiņš kalendārajās dienās) x 20. Piedāvātais izpildes termiņš nedrīkst būt garāks 

par 10 (desmit) mēnešiem.  

4.1.6. Būvdarbu garantijas laiks iepirkuma komisija izvērtē šādi: visgarāko pretendenta 

piedāvāto būvdarbu garantijas laiku vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus 

(maksimālais Būvdarbu garantijas termiņš tiek noteikts 60 mēneši, par ko Pretendents saņem 

20 punktus. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt lielāku garantijas termiņu, šādā gadījumā 

maksimālais punktu skaits, ko Pretendents saņems ir 20 punkti). Pārējiem piedāvājumiem 

punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (pretendenta piedāvātais būvdarbu 

garantijas laiks kalendārajos mēnešos / garākais piedāvātais būvdarbu garantijas laiks 
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kalendārajos mēnešos) x 20. Minimālais Būvdarbu garantijas laiks, kas jānodrošina 

pretendentam ir ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši.  

 

4.2. Katrs Komisijas loceklis vērtē piedāvājumus pēc katra kritērija. Pamatojoties uz Komisijas 

locekļu individuālajiem vērtējumiem tiek aprēķināts vidējais kopējais vērtējums. 

 

4.3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu, 

saskaņā ar augstāk noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.  

 

5. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 18.maijs plkst.16:00.  

 

6. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 12.jūnijs plkst.16:00.  

Izskatot iepirkuma priekšmeta specifikāciju, pretendentiem rodas daudzi jautājumi, uz kuriem 

pasūtītājam ir jāsniedz skaidrojumi. Pamatojoties uz neskaidro jautājumu lielo apjomu un 

iepirkuma objekta sarežģītību, pēc pretendentu lūguma sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas 

termiņu pirmo reizi pagarina līdz 2017.gada 19.jūnijam un pēc tam otro reizi  - līdz 2017.gada 

26.jūnijam.   

 

7. Saņemtie kandidātu pieteikumi: 

 

 

8. Saņemtie pretendentu piedāvājumi un piedāvātās cenas: 

 

 

9. Ja tika samazināts kandidātu skaits, norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to 

izraudzīšanas iemeslus: Neattiecas. 

 

10. Ja tika samazināts kandidātu skaits, norāda noraidīto kandidātu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus: Neattiecas. 

Nr. p.k. Kandidāts 

1.  SIA “AIMASA” 

2.  SIA “Arčers” 

3.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 

4.  SIA “MONUM” 

5.  SIA “LC būve” 

6.  SIA “Dreamway” 

7.  SIA “SKONTO BŪVE” 

8.  SIA “Energoremonts Rīga” 

9.  PS “A.A. & būvkompānijas” 

10.  SIA “VV būvnieks” 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

summa EUR bez 

PVN 

1.  SIA “MONUM” 1 349 208,49 

2.  SIA “LC būve” 1 535 797,70 

3.  SIA “Dreamway” 1 338 896,61 

4.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” 1 219 645,34 

5.  SIA “Arčers” 1 357 017,27 

6.  PS “A.A. & būvkompānijas” 1 490 170,79 

7.  SIA “Energoremonts Rīga” 1 828 591,30 
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11. Ja tika samazināts piedāvājumu skaits, norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus 

un to izraudzīšanas iemeslus: Neattiecas. 

 

12. Ja tika samazināts piedāvājumu skaits, norāda noraidīto pretendentu nosaukumus 

un to noraidīšanas iemeslus: Neattiecas. 

 

13. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,  LV-5113, 2017.gada 18.maijā plkst.16:00. 

 

14. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 

1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,  LV-5113, 2017.gada 26.jūnijā plkst.16:00. 

 

15. Sarunu posmi un to rezultāti:  Sarunu procedūras ar pretendentiem notika 2 posmos. 

Pēc pirmā sarunu posma Iepirkumu komisija nolēma uz tālākām sarunām uzaicināt pirmos 

četrus augstāko punktu skaitu sasniegušos pretendentus - SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 

“IGATE””, SIA “Arčers”, SIA “Dreamway” un SIA “MONUM”.  

Pēc otrā sarunu posma Iepirkumu komisija nosaka, ka saskaņā ar konkursa procedūras ar 

sarunām prasībās noteikto kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, līguma 

slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam SIA “Dreamway”. 

 

16. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:  

SIA “Dreamway” par kopējo līgumcenu 400 002,00 euro (četri simti tūkstoši divi euro 00 

centi). 

 

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

 

1. Kandidātu iesniegto pieteikumu apzināšana 
Iepirkumu komisija saņēma un 2017.gada 18.maijā atvēra sekojošu kandidātu pieteikumus: 

 

2.Kandidātu iesniegto pieteikumu noformējuma pārbaude 

2017.gada 23.maijā sasauktajā Iepirkumu komisijas sēdē Iepirkumu komisija pārbauda visu 

kandidātu iesniegto piedāvājumu noformējumu un konstatē, ka: 

2.1. pretendentu SIA “AIMASA”, SIA “Arčers”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”, 

SIA “MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “SKONTO BŪVE”, SIA 

“Energoremonts Rīga”, PS “A.A. & būvkompānijas” iesniegtie piedāvājumi atbilst kandidātu 

atlases nolikuma prasībām un turpina izskatīt iesniegtos pieteikumus veicot atlases dokumentu 

pārbaudi; 

2.2.pretendents  SIA “VV būvnieks” iesniegto pieteikumu nav noformējis atbilstoši Nolikuma  

1.10.3. punktā noteiktajām prasībām. 

Nr. p.k. Kandidāts 

1.  SIA “AIMASA” 

2.  SIA “Arčers” 

3.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” 

4.  SIA “MONUM” 

5.  SIA “LC būve” 

6.  SIA “Dreamway” 

7.  SIA “SKONTO BŪVE” 

8.  SIA “Energoremonts Rīga” 

9.  PS “A.A. & būvkompānijas” 

10.  SIA “VV būvnieks” 



5 

 

2.3. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu turpināt kandidāta SIA “VV būvnieks” pieteikuma 

izskatīšanu veicot iesniegto atlases dokumentu pārbaudi. 

 

3. Kandidātu iesniegto atlases dokumentu pārbaude 

Iepirkumu komisija pārbauda kandidātu pretendentu SIA “AIMASA”, SIA “Arčers”, SIA 

“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”, SIA “MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, 

SIA “SKONTO BŪVE”, SIA “Energoremonts Rīga”, PS “A.A. & būvkompānijas” un SIA 

“VV būvnieks” iesniegtos atlases dokumentus. 

3.1. Komisija konstatē, ka pretendentu SIA “AIMASA”, SIA “Arčers”, SIA “Ceļu būvniecības 

sabiedrība “IGATE”, SIA “MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “SKONTO BŪVE”, SIA 

“Energoremonts Rīga”, PS “A.A. & būvkompānijas” iesniegtie atlases dokumenti atbilst 

kandidātu nolikumā prasībām. Komisija nolemj turpināt kandidātu pieteikumu izskatīšanu. 

3.2. Izskatot kandidāta SIA “Dreamway” atlases dokumentus iepirkumu komisija konstatē, ka 

kandidāts nav pilnībā izpildījis nolikuma 3.2.1.3 prasības, ir iesniegta tikai viena atsauksme no 

objekta pasūtītāja par būvdarbu kvalitatīvu izpildi. Komisija nolemj turpināt kandidāta SIA 

“Dreamway” tālāku izskatīšanu. 

3.3. Izskatot kandidāta SIA “VV būvnieks” iesniegtos atlases dokumentus iepirkumu komisija 

konstatē, ka kandidāts nav iesniedzis nolikuma 3.2.1.3. punktā prasīto informāciju, nav 

iesniegts apliecinājums par atbilstošu darba aizsardzības sistēmu saskaņā ar nolikuma  3.2.1.5. 

punktu, nav iesniegts apstiprināts dokuments, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešanu Kandidāta darbībās būvniecībā nolikuma punkts 3.2.1.7, nav iesniegts Kandidāta 

apstiprināts dokuments, kas apliecina vides vadības sistēmas ieviešanu Kandidāta darbībās 

būvniecībā punkts 3.2.1.8. 

3.4. Saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma punktu 4.3.2. Iepirkumu komisija nolemj tālāk 

neizskatīt SIA “VV būvnieks” pieteikumu un izslēgt  kandidātu SIA “VV būvnieks” no 

turpmākās dalības iepirkumā. 

 

4. Kandidātu  atbilstības pārbaude uz pieteikumu atvēršanas dienu 

Iepirkumu komisija veic kandidātu atbilstības pārbaudi uz pieteikumu atvēršanas dienu 

2017.gada 18.maiju pārbaudot no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra), no 

Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām un no Uzņēmumu reģistra iegūto 

informāciju un konstatē, ka kandidātiem: 

4.1.  SIA “AIMASA”, SIA “Arčers”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”, SIA 

“MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “SKONTO BŪVE”, SIA “Energoremonts  

Rīga”, PS “A.A. & būvkompānijas” nav izsludināts maksātnespējas process, likvidācijas 

process vai apturēta to saimnieciskā darbība;  

4.2. SIA “AIMASA”, SIA “Arčers”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”, SIA 

“MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “SKONTO BŪVE”, SIA “Energoremonts 

Rīga”, PS “A.A. & būvkompānijas” nav tādu tiesību aktu pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību 

pārkāpuma gadījums, bet kurā par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir 

atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem kandidāts izslēdzams no 

dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par 

sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents 

izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais 

noilgums; 

4.3. SIA “AIMASA”, SIA “Arčers”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “SKONTO 

BŪVE”, SIA “Energoremonts Rīga”, PS “A.A. & būvkompānijas” pieteikumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 
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4.4. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, 

tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro (pieprasīta e-izziņa 23.05.17. sērija NO Nr.31081369-6568786, 

nodokļu nomaksas parāds valsts un pašvaldības nodokļu administrācijās ir sastādījis 210,68  

euro);  

4.5. SIA “MONUM” pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro 

(pieprasīta e-izziņa 23.05.17. sērija NO Nr.31081369-6568788, nodokļu nomaksas parāds 

valsts un pašvaldības nodokļu administrācijās ir sastādījis 12560,02 euro) 

4.6. Iepirkumu speciālists informē, ka 23.05.2017. ir nosūtīts pieprasījums kandidātiem SIA 

“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” un  SIA “MONUM” apliecinājuma iesniegšanai, kurā   

nosaka termiņu — 10 dienas (līdz 2017.gada 5.jūnijam) pēc informācijas nosūtīšanas dienas — 

apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

(2017.gada 18.maijā) nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav 

iesniegts, pasūtītājs kandidātu izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

5. Kandidātu iesniegto apliecinājumu pārbaude 

2017.gada 29.maijā sasauktajā Iepirkumu komisijas sēdē: 

5.1. Iepirkumu speciālists informē, ka 23.05.2017. ir nosūtīts pieprasījums kandidātiem SIA 

“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” un  SIA “MONUM” apliecinājuma iesniegšanai, kurā   

nosaka termiņu — 10 dienas (līdz 2017.gada 5.jūnijam) pēc informācijas nosūtīšanas dienas — 

apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

(2017.gada 18.maijā) nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Iepirkumu komisija konstatē, ka līdz 

noteiktajam termiņam abi kandidāti apliecinājums ir iesnieguši. 

5.2. Iepirkumu komisijas izskata SIA MONUM 2017.gada 23.maijā iesniegto Valsts ieņēmuma 

dienesta izziņu par to, ka kandidātam 2017.gada 18.maijā nav VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda. 

5.3. Iepirkumu komisija atzīst iesniegto izziņu par derīgu un nolemj turpināt kandidāta SIA 

MONUM pieteikuma tālāku izskatīšanu.  

5.4. Iepirkumu komisijas izskata SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” 2017.gada 

23.maijā iesniegto Tērvetes novada domes izziņu Nr.11-5/7 no 24.05.2017. par to, ka 

kandidātam periodā no 2017.gada 12.maija līdz 22.maijam attiecībā pret Tērvetes novada 

pašvaldību nebija un šobrīd nav nekustamā īpašuma  nodokļu parāda. 

5.5. Iepirkumu komisija atzīst iesniegto izziņu par derīgu un nolemj turpināt kandidāta SIA 

“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” pieteikuma tālāku izskatīšanu. 

 

6.Kandidātu, kuri tiks uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus, noteikšana 

6.1. Iepirkumu komisija izveido sekojošu kandidātu sarakstu kuri tiks uzaicināti iesniegt 

sākotnējos piedāvājumus: 

Nr. p.k. Kandidāts 

11.  SIA “AIMASA” 

12.  SIA “Arčers” 

13.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” 

14.  SIA “MONUM” 

15.  SIA “LC būve” 

16.  SIA “Dreamway” 

17.  SIA “SKONTO BŪVE” 
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6.2. Iepirkumu komisija uzdod iepirkumu speciālistam sagatavot un nosūtīt atlasītajiem 

kandidātiem uzaicinājumu sākotnējo piedāvājumu iesniegšanai. 

 

7. Par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

2017.gada 5.jūnijā sasauktajā Iepirkumu komisijas sēdē: 

7.1. Iepirkumu speciālists informē, ka potenciālajiem pretendentiem  SIA “Energoremonts 

Rīga”, SIA “Arčers” un  SIA “MONUM” sastādot piedāvājumu ir radušies daudzi jautājumi. 

Uz uzdotajiem jautājumiem ir lūgts atbildēt un sniegt skaidrojumus  daudzfunkcionālās 

sabiedriskās ēkas piemiņas vietā “Likteņdārzs” Kokneses pagasts, Kokneses novads 

būvprojekta izstrādātājiem SIA “ARHIS ARHITEKTI” un Nodibinājuma “Kokneses fonds” 

juristiem.  

7.2. Sakarā ar radušos situāciju un pamatojoties uz iepirkuma priekšmeta specifikāciju, kā arī 

uz paredzamo būvdarbu apjomu, pretendenti lūdz pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. 

Iepirkumu komisija, atklāti balsojot, PAR- 6 balsis, PRET- (nav) balsis, nolemj – pagarināt 

piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 19.jūnijam.   

 

8. Par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

2017.gada 15.jūnijā sasauktajā Iepirkumu komisijas sēdē: 

8.1. Iepirkumu speciālists atkārtoti informē, ka potenciālajiem pretendentiem  SIA 

“Energoremonts Rīga”, SIA “’Arčers”, PS “A.A.&Būvkompānijas” un  SIA “MONUM” 

sastādot piedāvājumu vēl arvien ir daudzi jautājumi un precizējumi būvdarbu apjomos, līdz ar 

to ir nepieciešamas papildus laiks, lai daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas piemiņas vietā 

“Likteņdārzs” Kokneses pagasts, Kokneses novads būvprojekta izstrādātāji SIA “ARHIS 

ARHITEKTI” atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, sniegtu skaidrojumus un precizētu 

būvdarbu apjomus. Arī Nodibinājums “Kokneses fonds”  lūdz uz nedēļu pagarināt piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu.  

8.2. Sakarā ar radušos situāciju un pamatojoties uz iepirkuma priekšmeta specifikāciju, kā arī 

uz paredzamo būvdarbu apjomu, pretendenti un Nodibinājums “Kokneses fonds” lūdz 

pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. 

8.3. Iepirkumu komisija, atklāti balsojot, PAR- 4 balsis, PRET- (nav) balsis, nolemj – pagarināt 

piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 26.jūnijam.   

 

9. Pretendentu iesniegto piedāvājumu apzināšana 

Iepirkumu komisija saņēma un 2017.gada 26.jūnija sēdē atvēra sekojošus pretendentu 

piedāvājumus: 

 

10. Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu pārbaude 

2017.gada 19.jūlijā sasauktajā Iepirkumu komisijas sēdē: 

Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus un konstatē, ka 

pretendentu  SIA “MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “Ceļu būvniecības 

18.  SIA “Energoremonts Rīga” 

19.  PS “A.A. & būvkompānijas” 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma summa EUR 

bez PVN 

1.  SIA “MONUM” 1 349 208,49 

2.  SIA “LC būve” 1 535 797,70 

3.  SIA “Dreamway” 1 338 896,61 

4.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 1 219 645,34 

5.  SIA “Arčers” 1 357 017,27 

6.  PS “A.A. & būvkompānijas” 1 490 170,79 

7.  SIA “Energoremonts Rīga” 1 828 591,30 
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sabiedrība “IGATE””, SIA “Arčers”, PS “A.A. & būvkompānijas” un SIA “Energoremonts 

Rīga” tehniskie piedāvājumi ir sagatavoti atbilstoši visiem tehnisko specifikāciju 

nosacījumiem, atbilstoši pasūtītāja noteiktajai kārtībai (Prasību 3.punkts un Pielikums Nr.1). 

 

11. Pretendentu iesniegto Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude 

Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu iesniegtos Piedāvājuma nodrošinājumus un konstatē, 

ka pretendenti  SIA “MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “Ceļu būvniecības 

sabiedrība “IGATE””, SIA “Arčers”, PS “A.A. & būvkompānijas” un SIA “Energoremonts 

Rīga” ir iesnieguši Piedāvājuma nodrošinājumus, kas atbilst Prasību 5.1. punktam.  

 

12. Eksperta ziņojums par pretendentu iesniegto darbu apjomu aprēķiniem 

Iepirkumu komisija noklausās pieaicinātā eksperta SIA “Fabrum” projektu vadītāja, 

būvuzrauga Inga Lejas – Krūmiņa ziņojumu par pretendentu iesniegto darbu apjomu aprēķinu 

pārbaudi, pārrēķiniem un veiktajiem piedāvājumu salīdzinājumiem (pielikums Nr.1 un Nr.2). 

Eksperts izklāsta par pretendentu pieļautajām nelielajām neprecizitātēm aizpildot lokālās tāmes 

un ziņo, ka pieļautās kļūdas nemaina iesniegto piedāvājumu gala rezultātus.  

 

13. Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu pārbaude 

Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu iesniegtos Finanšu piedāvājumus un konstatē, ka 

pretendentu SIA “MONUM”, SIA “LC būve”, SIA “Dreamway”, SIA “Ceļu būvniecības 

sabiedrība “IGATE””, SIA “Arčers”, PS “A.A. & būvkompānijas” un SIA “Energoremonts 

Rīga” iesniegtie Finanšu piedāvājumi atbilst Prasību 4.punktam.  

 

14. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķinu veikšana 

Iepirkumu komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķinu, atbilstoši konkursa 

procedūras ar sarunām prasību 6.10 punktam, sastādot rezultātu tabulu: 

Nr. 

p. 

k. 

 

 

Pretendents 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

(punkti) 

Būvdarbu 

izpildes 

termiņš 

(punkti) 

Būvdarbu 

garantijas 

laiks (punkti) 

Kopējais 

punktu 

skaits 

1. SIA “Ceļu būvniecības 

sabiedrība “IGATE”” 

60 20 20 100 

2. SIA “Arčers” 53,93 20 20 93,93 

3. SIA “Dreamway” 54,66 17,5 20 92,16 

4. SIA “MONUM” 54,24 15,6 20 90,26 

5. PS “A.A. & būvkompānijas” 49,11 15,6 20 84,71 

6. SIA “LC būve” 47,65 15,6 20 83,25 

7. SIA “Energoremonts Rīga” 40 15,6 20 75,6 

 

15. Nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētājas Valdas Auziņas ziņojums 

15.1. Nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa ziņo par situāciju, 

ka nodibinājuma “Kokneses fonds” šobrīd rīcībā esošie finanšu resursi ir tikai valsts piešķirtā 

finansējuma ietvaros – 520 000,00 euro (pieci simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi), 

ieskaitot PVN, un visi pretendentu iesniegtie piedāvājumi šo summu būtiski pārsniedz.  

Tā kā par valsts piešķirto finansējumu iepirkumā norādītais darbu apjoms nav paveicams, 

V.Auziņas un projekta autoru priekšlikums ir izņemt no darbu apjomiem tos darbus, kurus var 

atlikt uz nākamo būvniecības kārtu. Pēc projektētāju aprēķiniem šajā kārtā veicamie būvdarbi 

ir Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana (lokālā tāme Nr.1) un Celtniecības darbi (lokālā tāme 

Nr.2). 
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16. Par tālāku konkursa procedūras ar sarunām turpināšanu 

Ņemot vērā radušos situāciju, komisija atklāti balsojot, PAR- 5  balsis, PRET- (nav) balsis, 

nolemj:  

16.1. Uz tālākām sarunām uzaicināt pirmos četrus augstāko punktu skaitu sasniegušos 

pretendentus - SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, SIA “Arčers”, SIA “Dreamway” 

un SIA “MONUM”. 

 

17. Pretendentu iesniegto piedāvājumu apzināšana 

Iepirkumu komisija saņēma un 2017.gada 24.jūlija sēdē atvēra sekojošus uzaicināto 

pretendentu iesniegtos piedāvājumus par norādītajiem darbu apjomiem: 

  

18. Pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana 

2017.gada 25.jūlijā sasauktajā Iepirkumu komisijas sēdē: 

18.1. Iepirkumu komisija un pieaicinātais eksperts pārbauda un izvērtē pretendentu iesniegtos 

piedāvājumus un konstatē, ka pretendentu  SIA “MONUM”, SIA “Dreamway”, SIA “Ceļu 

būvniecības sabiedrība “IGATE”” un SIA “Arčers” piedāvājumi ir sagatavoti atbilstoši 

konkursa procedūras ar sarunām Prasību nosacījumiem, atbilstoši pasūtītāja noteiktajai kārtībai.  

18.2. Tiek veikta iesniegto darbu apjomu aprēķinu pārbaude, piedāvājumu salīdzināšana un 

pārbaudīts vai nav aritmētisku kļūdu. Iepirkumu komisija un pieaicinātais eksperts novērtē, ka 

iesniegtie piedāvājumi atbilst konkursa procedūras ar sarunām Prasību nosacījumiem.  

 

19. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana 

19.1. Iepirkumu komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķinu atbilstoši 

konkursa procedūras ar sarunām Prasību 6.10 punktam, sastādot rezultātu tabulu. 

Nr.p.k. 
 

Pretendents 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

(punkti) 

Būvdarbu 

izpildes termiņš 

(punkti) 

Būvdarbu 

garantijas laiks 

(punkti) 

Kopējais 

punktu 

skaits 

1. SIA “Dreamway” 60 17,5 20 97,5 

2. SIA “Ceļu būvniecības 

sabiedrība “IGATE”” 

54 20 20 94 

3. SIA “Arčers” 48 20 20 88 

4. SIA “MONUM” 42 15,6 20 77,6 

19.2. Komisija nosaka, ka saskaņā ar konkursa procedūras ar sarunām Prasībās noteikto 

kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, līguma slēgšanas tiesības būtu 

piešķiramas pretendentam SIA “Dreamway”. 

 

20. Pretendenta nodokļu nomaksas pārbaude uz lēmuma par iespējamo līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienu 

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu 

aktualizācijas datumā ievietotajai informācijai, komisija pārbauda no EIS saņemto informāciju 

par pretendenta nodokļu nomaksu dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu – 2017.gada 25.jūliju, un konstatē, ka pretendentam SIA “Dreamway” nav 

nodokļu parādu  valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro. 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma summa EUR bez 

PVN 

1.  SIA “MONUM” 546 469,49 

2.  SIA “Dreamway” 400 002,00 

3.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 431 153,81 

4.  SIA “Arčers” 455 429,56 
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21. Informācijas pārbaude no Sodu reģistra un Uzņēmumu reģistra 

21.1. Komisija pārbauda no EIS saņemtās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra Sodu reģistrā apkopotās ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem un konstatē, 

ka pretendentam SIA “Dreamway”, kā arī ar to saistītām personām, nav tādu tiesību aktu 

pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpuma gadījums, bet kurā par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par 

kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās 

institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu 

pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma 

procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams vai par kuriem nav 

iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums. 

21.2. Komisija pārbauda no EIS saņemto Uzņēmumu reģistra informāciju un konstatē, ka 

pretendentam SIA “Dreamway” Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās 

personas maksātnespējas procesiem, likvidācijas procesu vai apturētu saimniecisko darbību. 

 

22. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām 

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

22.1. Iepirkuma procedūrā “Nodibinājuma „Kokneses fonds” īstenotā Likteņdārza projekta 

daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība valsts budžeta programmas 12.00.00 

„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības 

pasākumam „Nodibinājumam „Kokneses fonds” Likteņdārza sabiedriskās ēkas projekta 

īstenošana” ietvaros”, identifikācijas Nr. KND-2017/12, līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

pretendentam SIA “Dreamway” par kopējo līgumcenu 400 002,00 euro (četri simti tūkstoši 

divi euro 00 centi) bez PVN. 

 

17. Informācija par apakšuzņēmējiem: Nav paredzēti. 

 

18. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem, kā arī par iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošajiem pieteikumiem: Neattiecas. 

 

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

procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Neattiecas. 

 

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

iepirkuma procedūru:  Neattiecas. 

 

21. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: Neattiecas. 

 

22. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas 

sistēmas: Neattiecas. 

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

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:                                D. Svētiņa 

 

 

 


