
ATKLĀTA KONKURSA  

“BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA OBJEKTAM 

“VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PAKALPOJUMU CENTRS”” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/40) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2018. gada 10. oktobrī 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/40. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets: būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības 

veicināšanas pakalpojumu centrs”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.  

CPV kods: 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes 

pakalpojumi) papildus CPV kodi: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 

71320000-7 (inženiertehniskā projektēšana), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas 

uzraudzība). 

Objekta atrašanās vieta – “Jaunsētas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads (adrese 

“Ezerieši”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads). 

Līguma izpildes termiņš: 

1) Būvprojekta izstrādes laiks - 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas; 

2) Projektēšanas laiks tiek pagarināts par būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet 

netiek pagarināts par saskaņošanas procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu 

novēršanas laiku; 

3) Autoruzraudzība – būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

Iepirkuma finansējuma avots: projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra 

izveide” paredzēts īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējumu, atbilstoši 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta 

mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”. 

Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līguma projektā. 

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

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 30.08.2018. 

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

grozījumi. 

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 A.DUKUĻA 23.08.2018. 

rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/263: 

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 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore 

Inese ZĪMELE - JAUNIŅA – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. septembris, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

(cena bez PVN) 

1. SIA “K IDEA” (reģ.Nr.40103251384) 109000,00 EUR 

2. SIA “LIVLAND GROUP” (reģ.Nr.40103754794) 198280,00 EUR 

3. SIA “REM PRO” (reģ.Nr.41503041904) 123333,00 EUR 

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

iepirkumu sistēmā 2018. gada 20. septembrī, plkst.14.00. 

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

līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles 

pamatojums: 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

(cena bez PVN) 

SIA “K IDEA” (reģ.Nr.40103251384) 109000,00 EUR 

Pretendenta SIA “K IDEA” (reģ.Nr.40103251384) piedāvājums atzīts par atbilstošu atklātā 

konkursa nolikuma prasībām, kā arī pretendents atzīts par atklātā konkursa 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 “REM PRO” (reģ.Nr.41503041904) piedāvājums atzīts par atbilstošu 

atklātā konkursa nolikuma prasībām, 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 “DPROJECT” (reģ.Nr.50203138491) ēku konstrukciju projektēšanas darbus 

35000,00 EUR bez PVN jeb 32,1% apmērā no piedāvātas līgumcenas;  

SIA “SANTEHPRO” (reģ.Nr.40103510425) ārējo un iekšējo ūdens un kanalizācijas 

sistēmu izstrādes darbus 5000,00 EUR bez PVN jeb 4,6% apmērā no piedāvātas 

līgumcenas; 

SIA “RPRO” (reģ.Nr.40103492350) apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu projektēšanas darbus 22100,00 EUR bez PVN jeb 20,3% apmērā no piedāvātas 

līgumcenas; 

SIA “MKMENGINEERING” (reģ.Nr.4010322800) elektroietaišu projektēšanas ar 

spriegumu līdz 35 KV, Elektronisko sakaru sistēmas un tīklu projektēšanas, un Projekta 

sagatavošanas koordinēšanas darbus 16850,00 EUR bez PVN jeb 15,4% no piedāvātas 

līgumcenas apmērā; 

SIA “CEĻU COMFORTS RĪGA” (reģ.Nr.44103112147) ceļu projektēšanas darbus 

8000,00 EUR bez PVN jeb 7,3% apmērā no piedāvātas līgumcenas. 

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 
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Pretendenta 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Noraidīšanas pamatojums 

SIA “LIVLAND 

GROUP” 

(reģ.Nr.40103754794) 

Pretendents noraidīts bez tālākas vērtēšanas, pamatojoties uz 

atklātā konkursa nolikuma 10.5.6.punkta nosacījumiem ((…) 

Ja finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, 

tad Komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt bez tālākas 

vērtēšanas.) un saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.105 “Noteikumi par publisko 

iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” 2.1. punktā noteikto 

(Līgumcenu robežvērtības atbilstoši Publisko iepirkumu 

likumam ir šādas: 2.1. likuma 5. pantā, 8. panta 

vienpadsmitajā daļā, 34. panta trešajā daļā, 47. panta trešajā 

daļā, 48. panta trešajā daļā, 55. panta pirmajā daļā, 74. 

panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajā gadījumā – 

5548000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un 

144000 euro publiskiem piegādes un publiskiem 

pakalpojumu līgumiem;), jo pretendenta finanšu piedāvājums 

pārsniedza iepirkuma procedūras līgumcenas robežvērtību 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: _-_. 

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: _-_. 

Komisijas priekšsēdētājs I.BERKULIS 

Komisijas locekļi A.EGLE 

 J.BALANDIS 

 E.ŅEDAIVODINA 

 A.PRIŽAVOITE 

 S.SMILDZIŅA 

Sēdes protokolēja A.AIRE  

 I.KALNIŅA 

 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p34
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p47
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p48
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p55
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p74

