
ATKLĀTA KONKURSA  

“ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE, 

1.KĀRTA” (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/01) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2018. gada 15. februārī 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība, 

reģ.Nr. LV90000018622. 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/01. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras pārbūves 

1.kārta, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1. pielikumā).  

CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 45454000-4 (pārbūves 

darbi), 45400000-1 (ēku celtniecības pabeigšanas darbi), 45343000-3 (ugunsdrošības 

aprīkojuma uzstādīšanas darbi), 45310000-3 (elektrības vadu instalācijas darbi), 

45330000-9 (sanitārtehnikas darbi). 

Būvdarbu izpildes vieta - Kanaviņu iela 14 un 14B, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

Būvdarbu izpildes termiņš – 9 (deviņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz 

Uzņēmēja saistību izpildes akta parakstīšanai. 

Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, no akta par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas (skatīt nolikuma 14.2.3.punktā noteiktos 

vērtēšanas kritērijus). 

Projektu paredzēts īstenot piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros. 

Iepirkuma finansējuma avots: Alūksnes novada pašvaldības budžets un projekta 

finansējums.  
Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līguma projektā (skatīt 11. pielikumu). 

Maksimāli pieejamais avansa apmērs pieļaujams līdz 10% no līgumcenas (skatīt 

nolikuma 14.2.2. punktā noteiktos vērtēšanas kritērijus). 

2. Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika 

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 11.01.2018. 

Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav attiecināms. 

3. Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2017.gada 28.jūnija 

lēmumu Nr.205 (sēdes protokols Nr.10, 44.p). un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

A.DUKUĻA 28.12.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/425 izveidota šādā sastāvā: 

Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašuma nodaļas vadītājs 

Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja 

Juris BALANDIS – komisijas loceklis/ Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs 

Valentīna FEDOTOVA – komisijas locekle/ Grāmatvedības vadītāja 

Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 

Sandra SMILDZIŅA – komisijas locekle/ Būvvaldes vadītāja 

Komisijas protokolētāja pienākumus pilda: 

Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

Santa SUPE – Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja  

Anda LEJASBLUSA - Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatore 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 1. februāris, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Alūksnes novada 

pašvaldības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2018. gada 

1. februārī, plkst.14.00. 

7. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles 

pamatojums: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena bez PVN 

PS “A.A. & BŪVKOMPĀNIJAS” 

(reģ.Nr.45403016042) 
458430,45 EUR 

7.1. Pretendenta PS “A.A. & BŪVKOMPĀNIJAS” (reģ.Nr. 45403016042) piedāvājums 

atzīts par atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām, kā arī pretendents atzīts par 

atklātā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 100,00 (viens simts) 

punktus (no kuriem: 50,00 punkti par “Piedāvātā līgumcena (cena bez PVN)”, 10,00 

punkti par “Līguma izpildei nepieciešamā avansa apmērs” un 40,00 punkti par 

“Piedāvātais būvobjekta garantijas laiks”), un uz to neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentam PS “A.A. & 

BŪVKOMPĀNIJAS” (reģ.Nr. 45403016042) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības par kopējo summu 458430,45 EUR (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši 

četri simti trīsdesmit euro 45 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties 

uz pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

7.2. Pretendenta SIA “VENTARS” (reģ.Nr.40003722307) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām, taču pretendentam netika piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 93,20 

(deviņdesmit trīs veseli un 20 simtdaļas) punktus (no kuriem: 43,20 punkti par 

“Piedāvātā līgumcena (cena bez PVN)”, 10,00 punkti par “Līguma izpildei 

nepieciešamā avansa apmērs” un 40,00 punkti par “Piedāvātais būvobjekta 

garantijas laiks”), kas nav visaugstākais vērtējums saskaņā ar nolikuma 14.1.punktā 

noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, līdz ar ko piedāvājums  nav saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. 

7.3. Pretendenta SIA “RCI GULBENE” (reģ.Nr.44603001695) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām, taču pretendentam netika piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 95,95 

N
r.

 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena  

(cena bez PVN) 

Līguma 

izpildei 

nepieciešamā 

avansa 

apmērs 

Piedāvātais 

garantijas 

termiņš 

1. 

PS “A.A. & 

BŪVKOMPĀNIJAS” 

(reģ.Nr.45403016042) 

458430,45 EUR 

(saskaņā ar veiktiem 

aritmētiskiem 

labojumiem) 

avanss nav 

nepieciešams 
84 mēneši 

2. 
SIA “VENTARS” 

(reģ.Nr.40003722307) 
530585,44 EUR 

avanss nav 

nepieciešams 
84 mēneši 

3. 
SIA “RCI GULBENE” 

(reģ.Nr.44603001695) 

498808,20 EUR 

(saskaņā ar veiktiem 

aritmētiskiem 

labojumiem) 

avanss nav 

nepieciešams 
84 mēneši 
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(deviņdesmit pieci un 95 simtdaļas) punktus (no kuriem: 45,95 punkti par 

“Piedāvātā līgumcena (cena bez PVN)”, 10,00 punkti par “Līguma izpildei 

nepieciešamā avansa apmērs” un 40,00 punkti par “Piedāvātais būvobjekta 

garantijas laiks”), kas nav visaugstākais vērtējums saskaņā ar nolikuma 14.1.punktā 

noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, līdz ar ko piedāvājums  nav saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. 

8. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: Pretendents PS “A.A. & BŪVKOMPĀNIJAS” plāno nodot 

apakšuzņēmējam PS “ARCOMM GROUP” (reģ.Nr.45403045751) iekšējo elektrotehnisko 

un iekšējo vājstrāvas darbu veikšanu 97117,90 EUR bez pievienotās vērtības jeb 21% 

apmērā no kopējās līgumcenas. 

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

nav  

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: nav attiecināms. 

11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: nav attiecināms. 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: nav attiecināms. 

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

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās 

informācijas sistēmas: nav attiecināms. 

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

 

Komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts) I.BERKULIS 

Komisijas locekļi (personīgais paraksts) A.EGLE 

 (personīgais paraksts) J.BALANDIS 

V.FEDOTOVA 

 (personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE 

 (personīgais paraksts) S.SMILDZIŅA 

Sēdes protokolēja (personīgais paraksts) A.AIRE 

 (personīgais paraksts) I.KALNIŅA  

 


