
ATKLĀTA KONKURSA  

“MERĶEĻA, JĀŅKALNA UN BRĪVĪBAS, UZVARAS UN LATGALES IELU 

PĀRBŪVE ALŪKSNĒ” (IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2018/32) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2018. gada 22. augustā 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/32. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets: Merķeļa ielas pārbūve, Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve, 

Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 1.kārta, Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 2.kārta. 

Iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās: 

1) Iepirkuma 1.daļa - Merķeļa ielas pārbūve, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un 

atbilstoši SIA “BELSS” 2018. gadā izstrādātajam būvprojekta izmaiņu projektam 

“Merķeļa ielas pārbūve, Merķeļa iela, Alūksne, Alūksnes novads”. Būvdarbu izpildes 

termiņš - 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz Uzņēmēja saistību 

izpildes akta parakstīšanai. 

2) Iepirkuma 2.daļa - Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju un atbilstoši SIA “BM-Projekts” 2018. gadā izstrādātajam būvprojektam 

“Jāņkalna un Brīvības ielu pārbūve, Alūksne, Alūksnes novads”. Būvdarbu izpildes 

termiņš - 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz Uzņēmēja saistību 

izpildes akta parakstīšanai. 

3) Iepirkuma 3.daļa - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 1.kārta, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju un atbilstoši SIA “BELSS” 2018. gadā izstrādātajam būvprojekta 

izmaiņu projektam “Uzvaras un Latgales ielas pārbūve, Uzvaras iela, Latgales iela, 

Alūksne, Alūksnes novads”. Būvdarbu izpildes termiņš - 6 (seši) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas līdz Uzņēmēja saistību izpildes akta parakstīšanai. 

4) Iepirkuma 4.daļa - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 2.kārta, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju un atbilstoši SIA “BELSS” 2018. gadā izstrādātajam būvprojekta 

izmaiņu projektam “Uzvaras un Latgales ielas pārbūve, Uzvaras iela, Latgales iela, 

Alūksne, Alūksnes novads”. Būvdarbu izpildes termiņš - 6 (seši) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas līdz Uzņēmēja saistību izpildes akta parakstīšanai. 

Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām, bet ne vairāk kā 

vienu piedāvājuma variantu katrai daļai. 

Ņemot vērā Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjomu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros un Pasūtītāja ierobežoto 

finansējumu, Pasūtītājs, gadījumā, ja pretendentu piedāvājumu ievērojami pārsniegs tā 

finanšu iespējas, ir tiesīgs neslēgt iepirkumu līgumu un pārtraukt attiecīgo daļu šādā 

prioritārā secībā: 1) par iepirkuma 4.daļu; 2) par iepirkuma 3.daļu; 3) par iepirkuma 2.daļu; 

4) par iepirkuma 1.daļu. 

CPV kods: 45233000-9 (Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas 

noklāšanas darbi), papildus CPV: 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi), 45231300-8 (ūdens 

un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi), 45233200-1 (Dažādi ceļu seguma būvdarbi). 

Būvdarbu garantijas termiņš 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

Iepirkuma finansējuma avots: projektu paredzēts īstenot piesaistot Eiropas Savienības 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un 
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nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. 

Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līguma projektos. 

Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena (visām daļām kopā) – 2527470,00 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

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

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 25.06.2018. 

Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 12.07.2018. 

3. Iepirkuma komisija izveidota ar 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 p.i. Dz.ADLERA 

15.06.2018. rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/182: 

Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašumu nodaļas vadītājs 

Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja 

Juris BALANDIS – komisijas loceklis/ Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs 

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: 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

Ieva BĒRZA – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja 

Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 24. jūlijs, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendents Piedāvātā līgumcena euro bez PVN 

Iepirkuma 1.daļa - Merķeļa ielas pārbūve 

SIA “8 CBR” 754871,06 EUR 

SIA “ASFALTBŪVE” 920000,00 EUR 

CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” 897777,77 EUR 

SIA “RUBATE” 1099132,41 EUR 

Iepirkuma 2.daļa - Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve 

SIA “8 CBR” 467124,76 EUR 

SIA “ASFALTBŪVE” 595595,59 EUR 

CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” 577777,77 EUR 

SIA “RUBATE” 549013,67 EUR 

Iepirkuma 3.daļa - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves 1.kārta 

SIA “8 CBR” 728536,74 EUR 

CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” 827777,77 EUR 

SIA “RUBATE” 824483,09 EUR 

Iepirkuma 4.daļa - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves 2.kārta 

SIA “8 CBR” 572697,84 EUR 

CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” 677777,77 EUR 

SIA “RUBATE” 710480,11 EUR 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Elektroniskā 

iepirkumu sistēmā 2018. gada 24. jūlijā, plkst.14.00. 

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

līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles 

pamatojums: 

7.1. Iepirkuma 1.daļa - Merķeļa ielas pārbūve 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena  

(cena bez PVN) 

SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) 754871,06 EUR 

Pretendenta SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) piedāvājums atzīts par atbilstošu 

atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 1.daļā - Merķeļa ielas pārbūve, kā arī 

pretendents atzīts par atklātā konkursa 1.daļas uzvarētāju, jo pretendenta 

piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, un uz to 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

Pretendenta SIA “ASFALTBŪVE” (reģ.Nr.40003994881) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 1.daļā - Merķeļa ielas 

pārbūve, bet pretendents netika atzīts par atklātā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta 

piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu. 

Pretendenta CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” (reģ.Nr.40003164644) 

piedāvājums atzīts par atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 

1.daļā - Merķeļa ielas pārbūve, bet pretendents netika atzīts par atklātā konkursa 

uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums ar zemāko cenu. 

7.2. Iepirkuma 2.daļa - Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

(cena bez PVN) 

SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) 467124,76 EUR 

Pretendenta SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) piedāvājums atzīts par atbilstošu 

atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 2.daļā - Jāņkalna un Brīvības ielas 

pārbūve, kā arī pretendents atzīts par atklātā konkursa 2.daļas uzvarētāju, jo 

pretendenta piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko 

cenu, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi. 

Pretendenta SIA “ASFALTBŪVE” (reģ.Nr.40003994881) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 2.daļā - Jāņkalna un 

Brīvības ielas pārbūve, bet pretendents netika atzīts par atklātā konkursa uzvarētāju, 

jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko 

cenu. 

Pretendenta CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” (reģ.Nr.40003164644) 

piedāvājums atzīts par atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 

2.daļā - Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve, bet pretendents netika atzīts par atklātā 

konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums ar zemāko cenu. 

7.3. Iepirkuma 3.daļa - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves 1.kārta 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

(cena bez PVN) 

SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) 728536,74 EUR 

Pretendenta SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) piedāvājums atzīts par atbilstošu 

atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 3.daļā - Uzvaras un Latgales ielas 

pārbūves 1.kārta, kā arī pretendents atzīts par atklātā konkursa 3.daļas uzvarētāju, jo 
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pretendenta piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko 

cenu, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi.  

Pretendenta CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” (reģ.Nr.40003164644) 

piedāvājums atzīts par atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 

3.daļā - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves 1.kārta, bet pretendents netika atzīts par 

atklātā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu. 

7.4. Iepirkuma 4.daļa - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves 2.kārta 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

(cena bez PVN) 

SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) 572697,84 EUR 

Pretendenta SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) piedāvājums atzīts par atbilstošu 

atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 4.daļā - Uzvaras un Latgales ielas 

pārbūves 2.kārta, kā arī pretendents atzīts par atklātā konkursa 4.daļas uzvarētāju, jo 

pretendenta piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko 

cenu, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi. 

Pretendenta CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” (reģ.Nr.40003164644) 

piedāvājums atzīts par atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām iepirkuma 

4.daļā - Uzvaras un Latgales ielas pārbūves 2.kārta, bet pretendents netika atzīts par 

atklātā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu. 

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

apakšuzņēmējiem: SIA “8 CBR” (reģ.Nr.43903002559) līguma izpildē plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju SIA “WOLTEC” (reģ.Nr.44103097350) šādā apmērā – iepirkuma 1.daļā 

“Merķeļa ielas pārbūve” nododot darbus ~ 21,1% apmērā, iepirkuma 2.daļā “Jāņkalna un 

Brīvības ielu pārbūve” nododot darbus ~ 39,3% apmērā, iepirkuma 3.daļā  “Latgales un 

Uzvaras ielu pārbūve 1.kārta” nododot darbus ~  33% apmērā, iepirkuma 4.daļā “Latgales 

un Uzvaras ielu pārbūve 2.kārta” nododot darbus ~ 22% apmērā. 

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Noraidīšanas pamatojums 

SIA “RUBATE” 

(reģ.Nr.40003291605) 

Pretendents noraidīts un tā piedāvājumi iepirkuma 

procedūras 1., 2., 3., un 4. daļai tālāk netika vērtēti, 

pamatojoties uz atklātā konkursa nolikuma 10.2.punkta 

nosacījumiem (Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu 

Komisija izvērtē: 10.2.1.p. vai pretendents iesniedzis 

nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, 

saskaņā ar nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām. Ja 

pretendenta piedāvājuma nodrošinājums neatbilst kādai 

nolikumā izvirzītajai prasībai, tad Komisija noraida 

pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu 

nevērtē; (…)), jo pretendenta iesniegtais piedāvājuma 

nodrošinājumu termiņš ir īsāks par nolikumā noteikto. 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: _. 
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11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: iepirkuma procedūra netika pārtraukta. 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu:__-__. 

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

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās 

informācijas sistēmas:_-_. 

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: _-_. 

 


