
ATKLĀTA KONKURSA  

“ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA 

“MEŽAMUIŽA – PAKALNI – EŽĪŠAVA - VECĀGAS” POSMA 

“MEŽAMUIŽA – PAKALNI - EŽĪŠAVA” PĀRBŪVE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/15) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2018. gada 13. aprīlī 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/15. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta autoceļa 

“Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” 

pārbūves būvdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā) un atbilstoši SIA 

“XDRAFTS” izstrādātajam būvprojektam (pasūtījuma Nr.MRPP/1-9/15/90) “Pašvaldības 

autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” posma 

“Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūve” (atzīme Būvatļaujā Nr.97 par projektēšanas 

nosacījumu izpildi 29.07.2016.).  

Projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros. 

CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļa seguma būvdarbi). 

Darbu izpildes vieta – līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta ir pašvaldības autoceļš 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351. 

Būvdarbu izpildes termiņš – 8 (astoņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz akta par 

būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai, neieskaitot tehnoloģisko 

pārtraukumu. 

Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akta par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

Iepirkuma finansējuma avots: Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļi un Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums. 

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

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

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 22.03.2018. 

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 

19.03.2018. rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/78, izveidota šādā sastāvā: 

Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašumu nodaļas vadītājs 

Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja 

Viktorija AVOTA – komisijas locekle/ Kancelejas vadītāja 

Evita ŅEDAIVODINA – komisijas locekle/ Finanšu nodaļas vadītāja 

Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 

Sandra SMILDZIŅA – komisijas locekle/ Būvvaldes vadītāja 

Komisijas protokolētāja pienākumus pilda: 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/


2 

 

  

Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

Daiga VĪTOLA – Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldes vadītāja 

Viesturs ZAĶIS - Mārkalnes un Pededzes pagastu teritoriju attīstības speciālists 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. aprīlis, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

N
r.

 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena  

(cena bez PVN) 

Piedāvātais 

garantijas termiņš 

1. 
SIA “SORMA” 

(reģ.Nr.54103031261) 
193117, 87 EUR 72 mēneši 

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

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

12. aprīlī, 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 

SIA “SORMA” (reģ.Nr.54103031261) 193117, 87 EUR 

Pretendenta SIA “SORMA” (reģ.Nr.54103031261) piedāvājums ir vienīgais iesniegtais 

piedāvājums, tas atzīts par atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa 

“Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” 

posma “Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūve” (identifikācijas Nr.ANP2018/15) 

nolikuma prasībām, kā arī pretendents atzīts par atklātā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta 

piedāvājums ieguvis 100,00 (viens simts) punktus (no kuriem: 60,00 punkti par “Piedāvātā 

līgumcena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - 

Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūvi (cena bez PVN))” un 40,00 

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

iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentam SIA “SORMA” 

(reģ.Nr.54103031261) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kopējo summu 

193117,87 EUR (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 87 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto 

piedāvājumu. 

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

apakšuzņēmējiem: SIA “SORMA” (reģ.Nr.54103031261) neplāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus. 

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

nav - 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: Atklātam konkursam tika 

iesniegts tikai viens pretendenta piedāvājums un tas atbilda nolikuma prasībām, bet 

iepirkuma procedūra netika pārtraukta, jo iepirkuma komisija uzskata, ka iepirkuma 

dokumentos atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, kā arī tās neierobežo pasūtītāja 

vajadzībām atbilstošo piegādātāju konkurenci. Nolikuma kvalifikācijas prasībās iekļautas 
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minimālas prasības sekmīgai iepirkuma priekšmeta realizācijas izpildei. Izvērtējot publiski 

pieejamos resursus, tai skaitā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētos rezultātus 

par līdzvērtīgiem līgumu izpildes darbiem, konstatēts, ka būvniecības tirgū ir pietiekoši 

liels skaits atbilstošas kvalifikācijas piegādātāju, kas ir kvalificēti un spējīgi veikt 

iepirkuma priekšmeta realizāciju. Apsvērums mazai piegādātāju atsaucībai varētu būt 

objekta ģeogrāfiskais izvietojums un iepirkuma priekšmeta būvniecības apjoms. 

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) V.AVOTA 

 (personīgais paraksts) E.ŅEDAIVODINA 

 (personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE 

 (personīgais paraksts) S.SMILDZIŅA 

Sēdes protokolēja (personīgais paraksts) I.KALNIŅA 

 (personīgais paraksts) A.AIRE 

 


