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[…] 

5. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

[…] 

Komisija, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – 

Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.ANP2018/23) nolikumā 

noteikto, izskatot pretendentu piedāvājumu atbilstību minētā iepirkuma nolikuma prasībām, 

konstatēja: 

1) iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā ir saņemts šāds pretendenta piedāvājums: 

Pretendents 

Piedāvātā cena 

euro 

(bez PVN) 

Avansa 

nepiecieša

-mība 

Būvuzrauga atrašanās 

objektā biežums 

SIA “RS BŪVNIEKS”, 

reģ.Nr.43603030500, 

adrese Zirgu iela 12-65, 

Jelgava, LV-3001 

12250,00 0% 

Ne retāk kā 2 (divas) 

reizes (ne mazāk kā 4 

stundas) vienā nedēļā 

2) pretendenta SIA “RS BŪVNIEKS” (reģ.Nr.43603030500) piedāvājums ir vienīgais 

iesniegtais piedāvājums un tas atbilst visām nolikuma prasībām, līdz ar ko saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, jo piedāvājuma izvēles kritēriju vidējais galīgais vērtējums 

ir 100,00 (viens simts) punkti, kas ir visaugstākais vērtējums saskaņā ar nolikuma 

10.5.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. 

Ņemot vērā pretendenta piedāvājuma pārbaudē un vērtēšanā konstatēto, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu un Alūksnes novada pašvaldības 

iepirkuma “Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” 

posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/23) nolikuma nosacījumiem, Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

apakškomisija atklāti balsojot, “par” – 4, “pret” - nav, 

NOLĒMA: 

Pretendenta SIA “RS BŪVNIEKS” (reģ.Nr.43603030500) piedāvājumu atzīt par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 

“Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves 

būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.ANP2018/23) nolikuma prasībām un par iepirkuma 

uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 100,00 (viens simts) punktus (no kuriem: 60,00 

punkti – Piedāvāta cena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – 
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Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzību, 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (cena euro bez PVN), 10,00 punkti -  Avansa nepieciešamība 

(maksimāli pieļaujamais avansa apmērs līdz 10%) un 30,00 punkti  - Atbildīgā būvuzrauga 

atrašanās būvlaukumā, kad tiek veikti būvdarbi, biežums), un uz to neattiecas PIL 9.panta astotā 

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Piešķirt pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

par kopējo summu 12250,00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro,) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas lēmumu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (pasta adrese: 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201). 

[…] 
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