
Atklāta konkursa 

“AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMA BŪVNIECĪBA KALĒTOS”  
 

ZIŅOJUMS 
Priekulē 

 

2018.gada 17.aprīlī 

 

1. Pasūtītājs: Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, adrese – Saules iela 1, 

Priekule, Priekules novads, LV – 3434. 

2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: PNP2018/3. 

3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma līguma priekšmets: Aktīvās atpūtas laukuma būvniecība Kalētos. 

5. Paziņojums par līgumu publicēts: 08.03.2018. Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē (www.iub.gov.lv). Iepriekšējais informatīvais paziņojums nav publicēts. 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs: 

a) laika periodā līdz 10.03.2018 

 Komisijas priekšsēdētāja     Aija Mickus 

 Komisijas priekšsēdētājas vietniece   Ilze Sokolovska 

 Komisijas locekļi       Olga Niedola 

                                                                                       Juris Džeriņš 

         Linda Gūža 

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 

2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.476 (protokols Nr.6, 47.punkts). 

 b) laika periodā no pēc 10.03.2018. 

 Komisijas priekšsēdētājas vietniece   Ilze Sokolovska 

 Komisijas locekļi       Olga Niedola 

                                                                                       Juris Džeriņš 

         Linda Gūža 

  

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 

2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.476 (protokols Nr.6, 47.punkts). Grozījumi iepirkumu 

komisijas sastāvā izdarīti ar Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018 lēmumu Nr.89. 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas loceklis J.Džeriņš 

7. Pieaicinātie eksperti: nav. 

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.03.2018. plkst.14:00 

 

 

http://www.iub.gov.lv/
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9. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, un to piedāvātās līgumcenas:  

 
Pretendents 

Piedāvātā līgumcena 

(EUR, bez PVN) 

2. SIA "A-Land" 226375,68 

4. SIA “Aizputes ceļinieks” 241490,39 

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Priekules novada pašvaldība, adrese – 

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, 2018.gada 29.martā plkst.14:00. 

11. Pretendents (-i), kuram (-iem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvātā līgumcena (-as):  

Pretendents (-i) 
Piedāvātā līgumcena, 

EUR (bez PVN) 

Piedāvājuma izvēles 

pamatojums 

SIA "A-Land" 226375,68 

visām iepirkuma nolikumā 

izvirzītajām prasībām 

atbilstošs piedāvājums ar 

zemāko piedāvāto līgumcenu  

12. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums:  

a) abu pretendentu piedāvājumi atzīti par atbilstošiem piedāvājumu 

noformējumam izvirzītajām prasībām; 

b) abu pretendentu finanšu piedāvājumos sniegta visa prasītā informācija, tie 

iesniegti par iepirkuma apjomu. Pretendentu SIA “A-Land” un SIA “Aizputes 

ceļinieks” piedāvājumos netika konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

c) par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīts 

pretendents SIA “A-Land”; 

d) pretendenta SIA “A-Land” kvalifikācija atzīta par atbilstošu nolikumā 

izvirzītajām prasībām – pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR normatīvo aktu 

prasībām un Būvkomersantu reģistrā, apliecinātas atbilstošas tehniskās un 

profesionālās spējas, iesniegtas atbilstošas pieredzi apliecinošas atsauksmes, 

apliecināta atbilstoša personāla pieredze un iesniegti līguma izpildē 

piesaistāmo speciālistu apliecinājumi; 

e) konstatēts, ka uz pretendentu SIA “A-Land” nav attiecināmi PIL 42.panta 

pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi; 

f) pretendentam SIA “A-Land” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

13. Informācija par iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents ir plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju nosaukumi: nav informācijas par apakšuzņēmēju 

piesaisti.   

14. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu: noraidītu pretendentu nav. 

15. Pamatojums lēmumam par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu 

piedāvājumu: iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu nav.  

16. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 

19.punktu, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs: neattiecas uz šo 

iepirkumu. 
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17. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: neattiecas uz šo iepirkumu. 

18. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: neviens no piedāvājumiem nav atzīts par nepamatoti lētu.  

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

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: pasūtītājam nav pienākuma piedāvājumu saņemšanai izmantot  

elektroniskās informācijas sistēmas.  

20. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti 

nav konstatēti.  

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece    Ilze Sokolovska 

 

 

Komisijas locekļi        Olga Niedola 

 

 

        Linda Gūža 

 

 

            Protokolists, komisijas loceklis                                              Juris Džeriņš   

  

  


