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Sēdē piedalās četri no pieciem ar rektora 2006.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.1/162 un 

2014.gada 22.jūlija rīkojumu par grozījumiem Nr.1/245 izveidotās iepirkuma komisijas 

(turpmāk- komisija) locekļiem un sekretāre. Komisija ir tiesīga izlemt dienas kārtībā 

paredzētos jautājumus. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Vispārīga informācija par iepirkumu “Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF 

mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā” (turpmāk – iepirkums). 

2. Iepirkumā iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana: 

2.1. Iesniegtie piedāvājumi. 

2.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude. 

2.3. Piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvības tiesību pārbaude. 

2.4. Kvalifikācijas pārbaude. 

2.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

2.6. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

2.7. Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas. 

2.8. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

1. Iepirkums ir sadalīts divās daļās: 

1.1. I daļa - Jumta remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā 

(turpmāk – I daļa). 

1.2. II daļa - Asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, 

Rīgā (turpmāk – II daļa). 

Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumā – 2014.gada 18.augusts, plkst. 11.00. 

2. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) uzsāk Pretendentu piedāvājumu (turpmāk 

– piedāvājumi) atvēršanu un vērtēšanu iepirkuma I un II daļā. 

2.1. Komisijas priekšsēdētājs A.Peičs informē, ka līdz 2014.gada 18.augustam 

plkst. 11.00 piedāvājumus iepirkumā ir iesnieguši četri pretendenti 

(turpmāk – pretendenti): 
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Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvājuma cena EUR 

bez PVN Piedāvājuma 

iesniegšanas 

laiks Iepirkuma 

I daļa 

Iepirkuma 

II daļa 

1. SIA “BŪVE UN REMONTS” 5 218.54 13 481.29 
18.08.2014., 

plkst. 9.20 

2. SIA “Burtnieks R” 6 978.89 17 333.90 
18.08.2014., 

plkst. 10.3 

3. SIA “V SERVICE”  15 920.39 
18.08.2014., 

plkst. 10.54 

4. SIA “ĶEKAVA – PMK”  16 611.70 
18.08.2014., 

plkst. 10.55 

 

2.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Komisija pārbauda Piedāvājumu 

noformējumu atbilstību iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums). 

Komisija nekonstatē būtiskas Piedāvājumu noformējumu neatbilstības 

nolikuma prasībām. Visi Pretendenti ir iesnieguši vienu Piedāvājuma 

oriģinālu un vienu kopiju. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: visi Pretendenti ir noformējuši piedāvājumus 

atbilstoši nolikumam. 

2.3. Piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvības tiesību pārbaude. 
Komisija pārbauda Piedāvājumus parakstījušo personu tiesības parakstīt 

Piedāvājumu. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: visi pretendenti ir parakstījuši piedāvājumus 

atbilstoši nolikuma prasībām – piedāvājumu ir parakstījusi persona ar 

pārstāvības tiesībām. 

2.4. Kvalifikācijas pārbaude. Komisija pārbauda, vai pretendenti ir iesnieguši 

visus kvalifikācijas dokumentus. 

2.4.1. Pretendents SIA “BŪVE UN REMONTS” saskaņā ar nolikuma 

9.1.1.punktu nav iesniedzis atbildīgā būvdarbu būvprakses sertifikātu 

attiecībā uz iepirkuma II daļu - ceļu būvdarbu vadīšanu. 

2.4.2. Pretendentam SIA “BŪVE UN REMONTS” saskaņā ar nolikuma 

9.1.4.punktu nav iesniedzis pieredzi apliecinošus dokumentus 

attiecībā uz iepirkuma II daļu. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: pretendents SIA “BŪVE UN REMONTS” ir 

izturējis kvalifikācijas pārbaudi iepirkuma I daļā, bet nav izturējis 

kvalifikācijas pārbaudi iepirkuma II daļā. Pretendents SIA “Burtnieks R” ir 

izturējis kvalifikācijas pārbaudi iepirkuma I un II daļā, pretendents SIA “V 

SERVICE” ir izturējis kvalifikācijas pārbaudi iepirkuma II daļā, pretendents 

SIA “ĶEKAVA – PMK” ir izturējis kvalifikācijas pārbaudi iepirkuma II 

daļā. Tā kā tika konstatēts, ka pretendents SIA “BŪVE UN REMONTS” 

iepirkuma II daļā nav iesniedzis nolikuma 9.1.1.punktā un 9.1.4.punktā 

prasītos kvalifikācijas dokumentus, pretendenta SIA “BŪVE UN 

REMONTS” piedāvājums iepirkuma II daļā, saskaņā ar nolikuma 
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13.2.2.punktu tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā un netiek tālāk 

izvērtēts. 

2.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija pārbauda tehniskā 

piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas nosacījumiem. Tiek vērtēti 

kvalifikācijas pārbaudi izturējušie pretendenti: 

2.5.1. Pretendenta SIA “BŪVE UN REMONTS” tehniskais piedāvājums 

iepirkuma I daļā atbilst tehniskajai specifikācijai. 

2.5.2. Pretendenta SIA “Burtnieks R” tehniskais piedāvājums iepirkuma I 

daļā un iepirkuma II daļā atbilst tehniskajai specifikācijai. 

2.5.3. Pretendenta SIA “V SERVICE” tehniskais piedāvājums iepirkuma II 

daļā atbilst tehniskajai specifikācijai. 

2.5.4. Pretendents SIA “ĶEKAVA – PMK” nav iesniedzis tehnisko 

piedāvājumu iepirkuma II daļā, kas bija jāiesniedz, saskaņā ar 

nolikuma 10.1.punktu. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: pretendents SIA “ĶEKAVA – PMK” nav 

iesniedzis tehnisko piedāvājumu iepirkuma II daļā, saskaņā ar nolikuma 

10.1.punktu un tādējādi, saskaņā ar nolikuma 14.2.4.punktu tiek izslēgts no 

turpmākas dalības iepirkumā, piedāvājums netiek tālāk izvērtēts. 

Pretendents SIA “BŪVE UN REMONTS” iepirkuma I daļā, pretendents 

SIA “Burtnieks R” iepirkuma I un II daļā, pretendents SIA “V SERVICE” 

iepirkuma II daļā ir izturējuši tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi. 

2.6. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Tiek vērtēti tehniskā piedāvājuma 

atbilstības pārbaudi izturējušie pretendenti: 

2.6.1. Pretendenti ir iesnieguši darbu tāmes. Komisija nekonstatē 

neatbilstības nolikuma 10.2.punktam vai tehniskajai specifikācijai. 

2.6.2. Pretendenti ir gatavi darbus pabeigt, iekļaujoties nolikuma 6.2.punktā 

noteiktajos termiņos. 

2.6.3. Pretendentu piedāvātais kvalitātes garantijas laiks atbilst nolikuma 

14.2.3.punkta prasībām. 

2.6.4. Pretendenta SIA “BŪVE UN REMONTS” lokālās tāmes iepirkuma I 

daļā rakstīts valūtas apzīmējums “Ls”. Ņemot vērā to, ka pieteikumā 

– finanšu /tehniskajā piedāvājumā piedāvājuma cena ir norādīta eiro, 

komisija vienojas, ka lokālā tāmē norādītais valūtas apzīmējums “Ls” 

ir uzskatāms par drukas kļūdu un labojams uz “EUR”. 

2.6.5. Komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskās 

kļūdas. Komisija pretendentu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas 

nekonstatē. 

2.6.6. Komisija nosaka nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar 

zemāko cenu: 

2.6.6.1. Iepirkuma I daļā: SIA “BŪVE UN REMONTS” 

piedāvājums. Piedāvājuma cena bez PVN ir 5 218.54 EUR. 

2.6.6.2. Iepirkuma II daļā: SIA “V SERVICE” piedāvājums. 

Piedāvājuma cena bez PVN ir 15 920.39 EUR. 
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2.7. Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas. Komisija saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta septīto daļu veic 

informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības. Pēc veiktās pārbaudes komisija konstatē, ka 

pretendents SIA “BŪVE UN REMONTS” nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā, saskaņā ar PIL 8.2 panta septīto daļu. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: informēt pretendentu SIA “V SERVICE” 

saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 2.punktu. 

2.8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. 

2.8.1. Pamatojoties uz PIL 8.2 panta devīto daļu un nolikuma 17.1.punktu 

komisija vienbalsīgi nolemj līguma slēgšanas tiesības piešķirt: 

2.8.1.1. Iepirkuma I daļā SIA “BŪVE UN REMONTS” 
piedāvājumam, piedāvājuma cena bez PVN ir 

5 218.54 EUR. 

Komisijas lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma 

pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

[..] 

 

Komisijas priekšsēdētājs: /personiskais paraksts/ /A.Peičs/ 

   

Komisijas locekļi: /personiskais paraksts/ /G.Pavlova/ 

   

 /personiskais paraksts/ /V.Krastiņš/ 

   

 /personiskais paraksts/ /A.Poluektovs/ 

   

Iepirkuma komisijas sekretāre: /personiskais paraksts/ /S.Veikšāne/ 

 


