
SLĒGTA KONKURSA  

“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA CENTRA PROJEKTĒŠANA UN BŪVDARBI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/03) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2018. gada 20. jūlijā 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/03. 

Iepirkuma procedūras veids: slēgts konkurss. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Izglītības un sporta centra projektēšana, būvdarbi un 

autoruzraudzība. Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) 

mēnešu periodā, no Būvvaldē saskaņota Būvprojekta pieņemšanas no Būvuzņēmēja, 

izvērtē savas iespējas turpināt Līgumu, un, nesaņemot plānoto finansējumu, ir tiesīgs 

pilnībā vai daļēji atkāpties no Līguma Būvdarbu un Autoruzraudzības daļas, un objekta 

publiskas prezentēšanas pakalpojuma. Ja Pasūtītājs šajā periodā pieņem lēmumu par 

Līguma turpināšanu, tas rakstiskā veidā paziņo par to Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms būvlaukuma nodošanas. 

Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās, ņemot vērā, ka līgumu izpildi spēj nodrošināt 

viens kandidātu loks un objektu izpilde ir vienlaicīga un savstarpēji saistīta. 

CPV kods: 45212200-8 (sporta objektu celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 71000000-

8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi), 71200000-0 

(arhitektūras un saistītie pakalpojumi), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas 

uzraudzība), 71335000-5 (Inženiertehniskā izpēte), 71332000-4 (Ģeotehniskie 

inženierpakalpojumi), 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45300000-0 (ēku instalācijas 

darbi), 45111100-9 (demontāžas darbi), 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi), 45233300-

2 (ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem), 45233200-

1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi), 37400000-2 (sporta preces un inventārs). 

Objekta vieta – Jāņkalna ielā 17A, Darba ielā un Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes 

novadā. 

Līguma izpildes termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši, tai skaitā: 

1.1. Projektēšana – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas, neskaitot būvatļaujas 

saņemšanai, Būvprojekta ekspertīzei un izskatīšanai Būvvaldē/ Birojā nepieciešamo 

laiku; 

1.2. Būvdarbi – ne vairāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par būvlaukuma nodošanu 

Būvuzņēmējam parakstīšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, līdz būves 

pieņemšanai ekspluatācijā; 

1.3. Autoruzraudzība – pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz pilnīgai būvdarbu 

pabeigšanai. 

Būvdarbu (t.sk. stacionārā un pārvietojamā aprīkojuma) garantijas termiņš ir 60 

(sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

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

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 08.02.2018. 

Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: 08.02.2018. 

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), tās apakškomisijas (turpmāk tekstā – 

Komisija) sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 

06.11.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/355, izveidota šādā sastāvā: 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/8077/clasif/main/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6346/clasif/main/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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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: 

Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore 

4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 09.03.2018., plkst.14.00. 

Sākotnējais pieteikumu iesniegšanas termiņš nav samazināts 

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. jūnijs, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

6. Saņemtie kandidātu pieteikumi: 

6.1. Kandidāts UAB “LITCON” (reģ.Nr.123228761) atzīts par slēgta konkursa 

kvalifikācijas prasībām atbilstošu kandidātu un tika uzaicināts iesniegt piedāvājumu 

konkursa otrajā posmā. 

6.2. Kandidāts SIA “MONUM” (reģ.Nr.44103036801) atzīts par slēgta konkursa 

kvalifikācijas prasībām atbilstošu kandidātu un tika uzaicināts iesniegt piedāvājumu 

konkursa otrajā posmā. 

7. Saņemtie pretendentu piedāvājumi: 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvātā līgumcena  

(cena bez PVN) 

1. UAB “LITCON” (reģ.Nr.123228761) 10270373,77 EUR 

2. SIA “MONUM” (reģ.Nr.44103036801) 8894192,08 EUR 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks:  

8.1. Iepirkuma procedūras 1.posmā: pieteikumi saņemti un atvērti Elektronisko iepirkumu 

sistēmā 2018. gada 9. martā, plkst.14.00. 

8.2. Iepirkuma procedūras 2.posmā: piedāvājumi saņemti un atvērti Elektronisko 

iepirkumu sistēmā 2018. gada 26. jūnijā, plkst.14.00. 

9. 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 

SIA “MONUM” (reģ.Nr.44103036801) 8894192,08 EUR 

Pamatojoties uz slēgtā konkursa “Izglītības un sporta centra projektēšana un būvdarbi” 

(identifikācijas Nr.ANP2018/03) pretendentu piedāvājumu izvērtēšanā konstatēto un 

nolikuma 11.punkta nosacījumu (No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma 

prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu), 

komisija nolēma: 

9.1.  Pretendenta UAB “LITCON” (reģ.Nr.123228761) piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības slēgtā konkursa “Izglītības un sporta centra 

projektēšana un būvdarbi” (identifikācijas Nr.ANP2018/03) nolikuma prasībām, 

taču pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta 

piedāvājums nav ar zemāko cenu, līdz ar ko piedāvājums nav saimnieciski 

visizdevīgākais. 
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9.2.  Pretendenta SIA “MONUM” (reģ.Nr.44103036801) piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības slēgtā konkursa “Izglītības un sporta centra 

projektēšana un būvdarbi” (identifikācijas Nr.ANP2018/03) nolikuma prasībām, kā 

arī pretendentu atzīt par slēgtā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ir 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, un uz to neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Piešķirt 

pretendentam SIA “MONUM” (reģ.Nr.44103036801) iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības par kopējo summu 8894192,08 EUR (astoņi miljoni astoņi simti deviņdesmit 

četri tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro, 8 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

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

apakšuzņēmējiem:  

10.1. PS “MONUM M” (reģ.Nr.40103899140), dalība būvdarbu organizēšanā 

būvlaukumā, vispārceltnieciskie darbi, ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve, ceļi un 

laukumi, labiekārtošanas darbi par kopējo summu 3557676,83 EUR bez PVN jeb 

40% no būvniecības līgumcenas, 

10.2. SIA “NAMS” (reģ.Nr.40103036167), būvprojekta izstrāde, saskaņošana un 

autoruzraudzība par kopējo summu 570000,00 EUR bez PVN jeb 6% no būvniecības 

līgumcenas, 

10.3. SIA “BM-PROJEKTS” (reģ.Nr.40103196966), teritorijas sadaļas projektēšana, 

saskaņošana un autoruzraudzība par kopējo summu 100000,00 EUR bez PVN jeb 

1% no būvniecības līgumcenas 

10.4. SIA “GEOLITE” (reģ.Nr.40103400303), inženierizpēte par kopējo summu 2460,00 

EUR bez PVN jeb ~0,03% no būvniecības līgumcenas. 

11. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

nav - 

12. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: nav attiecināms. 

13. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: nav attiecināms. 

14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: nav attiecināms. 

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

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās 

informācijas sistēmas: nav attiecināms. 

16. 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 

 (personīgais paraksts) V.FEDOTOVA 

 (personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE 

 (personīgais paraksts) S.SMILDZIŅA 

Sēdes protokolēja (personīgais paraksts) A.AIRE 

 (personīgais paraksts) I.KALNIŅA 

 


