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 Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz „Publisko 

iepirkumu likuma” (spēkā no 25.04.2006.) un Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 9,13.§) apstiprināto „Skrundas novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas nolikums”.  

Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisija darbojas sekojošā sastāvā: 

 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  Kaspars Dzenis; 

Komisijas locekļi:   Rihards Valtenbergs; 

Benita Lielāmere; 

Ēriks Paculs; 

Andrejs Salmins; 

 Komisijas sekretāre:  Dace Buķele. 

Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisija veica šādu iepirkumu: 

Pasūtījuma nosaukums: Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” ēku 

projektēšana un autoruzraudzība 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SNP/2017/13 

Pasūtītāja nosaukums: Skrundas novada pašvaldība 

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2017. 

Iepirkuma metode: atklāts konkurss 

Paziņojuma par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības Biroja (turpmāk tekstā IUB) 

mājas lapā ievietošanas datums: 30.06.2017. 

Pretendentiem noteiktās prasības: pretendentam piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar 

nolikumu. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.07.2017. plkst. 11:00. 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326 

Lēmums (14.07.2017.): 

1. Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijai (turpmāk- Komisija) nepieciešams 

veikt izmaiņas iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Skrundas novada pirmsskolas 

izglītības iestādes “Liepziediņš” ēku projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, 

iepirkuma identifikācijas Nr. SNP/2017/9 dokumentācijā.  



2. Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1punktā ir noteikts, ka pretenenta iepriekšējo trīs gadu 

(2014., 2015.un 2016.gada) finanšu apgrozījumam ēku projektēšanā un/vai būvdarbu 

veikšanā ir jābūt ne mazākam kā EUR 5 500 000. Lai nevērstu neatbilstšu Iepirkuma 

procedūras nolikuma 3.2.1.punkta 2.un 3.rindkopas interpretāciju, iepirkuma komisija 

izskata jautājumu par minētā punkta izteikšanu jaunā redakcijā. Papildus Iepirkuma 

komisija secina, ka ir nepieciešamas izdarīt grozījumus Iepirkuma procedūras nolikuma 

2.pielikumā “Tehniskā specifikācija”, kā arī 4B pielikumā “Kopsavilkuma aprēķini par 

darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”, lai precižetu prasības objektā veicamajiem 

darbiem, kā arī veicamos darbus (izslēdzot no tāmju formas darbus, kuru izpilde objektā 

nav nepieciešama). Papildus iepirkuma komisija secina, ka Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norsies kārtība” 

10.punktu ir noteikts, ka gadījumā, ka iepirkuma komisija izdara grozījumu iepirkuma 

procedūras dokumentos, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc dienas, kad publicēts 

paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē ir vismaz puse no sāktonēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2017.gada 21.jūlijs, līdz ar to paziņojuma par 

grozījumiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā līdz piedāvājumu 

iesniegšanai būs palikusi mazāk kā puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ņemot 

vērā augstāk minēto, iepirkuma komisija izskata jautājumu par piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 31.jūlijam. 

 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto, Komisija, vienbalsīgi balsojot, nolemj: 

3.1. Izteikt Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1.punktu šādā redakcijā: 

“ 3.2.1. Pretendenta iepriekšējo trīs gadu (2014., 2015.un 2016.gada) finanšu 

apgrozījumam ēku projektēšanā un/vai ēku būvdarbu veikšanā ir jābūt ne 

mazākam kā EUR 5 500 000 (pieci miljoni pieci simti tūkstoši euro). 

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka to finanšu apgrozījums 

nostrādātajā periodā ir proporcionāli atbilstošs Iepirkuma procedūras nolikuma 

3.2.1.punkta pirmajā rindkopā pieprasītajam apmēram (piemērs – pretendents ir 

dibināts pirms 24 mēnešiem, līdz ar to pretendenta finanšu apgrozījumam ir jābūt 

šādam: EUR 5 500 000 / 36 (iepriekšējo trīs gadu periods mēnešos)*24 

(pretendenta darbības laiks mēnešos) = EUR 3 666 666,67). 

Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku 

kopējam iepriekšējo trīs gadu finanšu apgrozījumam ēku projektēšanā un/vai ēku 

būvdarbu veikšanā kopā jābūt ne mazākam par Iepirkuma procedūras nolikuma 

3.2.1.punkta pirmajā rindkopā pieprasīto apmēru”. 

3.2. Aizstāt Iepirkuma procedūras nolikumā datumu “2017.gada 21.jūlijs” jebkurā 

locījumā ar datumu “2017.gada 31.jūlijs” atbilstošā locījumā. 

3.3. Izteikt Iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumu  “Tehniskā specifikācija” 

jaunā redakcijā. 

3.4. Izteikt Iepirkuma procedūras nolikuma 4. b) pielikumu “Kopsavilkuma aprēķini 

par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” jaunā redakcijā 

 

Paziņojuma par izmaiņām vai papildu informāciju IUB mājas lapā  

ievietošanas datums: 17.07.2017. 

Piedāvājuma atvēršana notika: Skrundas novada pašvaldībā 31.07.2017. plkst.11:00 



Pretendenti, to piedāvātās cenas: 

Pretendenti ir iesnieguši piedāvājumu un ir gatavi veikt pasūtījuma izpildi par sekojošām 

līgumcenām, bez 21% PVN. 

 

Nr. Pretendenta nosaukums Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā summa 

bez PVN (EUR) 

1. Piegādātāju apvienība 

 „Inbuv & CMP” 

31.07.2017. 

Plkst. 10:41 

2 298 151,64 

 

Lēmums (04.08.2017.):  
1. Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) 2017.gad 31.jūlijā 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmē secināja, ka savu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai ir 

iesniedzis viens pretendents – piegādātāju apvienība “INBUV&CMP”. Iepirkumu 

komisija, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 107 

“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu veic iesniegtā 

pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu. Iepirkuma komisija pēc pretendenta piedāvājuma 

atbilstības Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām atlases prasībām izvērtēšanas 

secina, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma procedūras nolikumā 

noteiktajām atlases prasībām: 

1.1. Prasībām attiecībā uz pretendenta finanšu stāvokli - pretendentam ir atbilstošs 

finanšu apgrozījums, likviditātes koeficients, kā arī pašu kapitāls uz 2016.gada 

31.decembri, pieejami Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktie finanšu līdzekļi, 

kā arī būs pieejamas līguma izpildes nodrošinājums, kā arī garantijas laika 

nodrošinājums; 

1.2. Prasībām attiecībā uz pretendenta pieredzi projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, 

kā arī būvdarbu izpildē – Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktās pieredzes 

prasības projektēšanas pakalpojumu sniegšanā nodrošina pretendenta biedrs SIA 

“Campaign”, bet pieredzes prasības būvdarbu izpildē – SIA “Būvfirma INBUV”; 

1.3. Prasībām attiecībā uz darbu izpildē piesaistāmajiem spēciālistiem – projektēšanas 

speciālistus, kā arī piesaistīto speciālistu pieredzes atbilstību Iepirkuma procedūras 

nolikumā noteiktajām prasībām projektēšanas pakalpojumu sniegšanā nodrošina 

pretendenta biedrs SIA “Campaign”, bet būvdarbu vadītājus, kā arī piesaistīto 

būvdarbu vadītāju  būvdarbu atbilstību Iepirkuma procedūras nolikumā 

noteiktajām prasībām – SIA “Būvfirma INBUV”; 

1.4. Citām Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām – pretendents 

iesniedzis visus nepieciešamos pierādījumus, lai apliecinātu, ka tas spēs 

nodrošināt līguma izpildi, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. 

Pretendents ir iesniedzis visus Iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktos dokumentus, lai 

apliecinātu savu atbilstību Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām atlases prasībām. 

 

2. Papildus Komisija veic pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanu. 

Komisija secina, ka pretendenta iesniegtie finanšu un tehniskie piedāvājumi ir atbilstoši 

Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.  

 

3. Papildus Komisija secina, ka pretendenta piedāvājumā ir iekļauta pretrunīga informācija 

par darbu izpildes termiņiem – tehniskajam piedāvājumam pievienotajā apliecinājumā 

Nr.6 kā darbu izpildes termiņš ir norādīts 72 nedēļas (22 nedēļas – būvprojekta izstrādei, 

kā arī 50 nedēļas – būvdarbu veikšanai), savukārt tehniskajām piedāvājumam 

pievienotajos darbu izpildes kalendārajos grafikos darbu izpildes termiņš ir aprēķināms 87 

kalendārās nedēļas (32 nedēļas būvprojekta izstrādei, kā arī  52  nedēļas būvdarbu 

veikšanai). Abi norādītie darbu izpildes termiņi ir atbilstoši Iepirkuma procedūras 



nolikuma 1.5.2.punktā noteiktajiem maksimālajiem darbu izpildes termiņiem. Tomēr, lai 

varētu veikt pretendenta piedāvājumam piešķiramo saimnieciskā izdevīguma punktu 

skaita aprēķinu, ir nepieciešams precizēt, kuru no piedāvājumā norādītajiem darbu izpildes 

termiņiem pretendents ir piedāvājis.  

 

4. Pamatojoties uz augstāk minēto, Komisija, lai novērstu pretrunas iesniegtajā piedāvājumā, 

nolemj pieprasīt no pretendenta skaidrojumu par tā piedāvāto darbu izpildes termiņu. Par 

termiņu atbildes sniegšanai Komisija nosaka nākošās iepirkumu komisijas sēdes 

sasaukšanas laiku -  2017.gada 10.augustu, plkst.10:00. Pretendenta piedāvājuma 

saimnieciskais izdevīgums, kā arī līguma slēgšanas tiesības varēs tikt veiktas tikai pēc 

minētā skaidrojuma saņemšanas.  

 

Lēmums (10.08.2017.): 

1. 4.augusta sēdē, veicot iesniegtā pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu, secināja, ka 

pretendenta – piegādātāju apvienība “INBUV&CMP” iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs 

Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī lēma pieprasīt papildus 

informāciju no pretendenta, lai novērstu pretrunas tā piedāvājumā un varētu precīzi noteikt 

tā piedāvāto darbu izpildes termiņu. Saskaņā ar pretendenta sniegto skaidrojumu ir 

secināms, ka pretendents darbu veikšanu ir plānojis saskaņā ar piedāvājumam pievienoto 

darbu izpildes grafiku, kurā tika paredzētas visas nepieciešamās aktivitātes un termiņi, lai 

darbus pasūtītājam varētu nodot norādītajos termiņos. Līdz ar  to pretendents skaidro, ka 

būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, kā arī būvdarbu izpildei ir nepieciešamas 87 

nedēļas (32 nedēļas būvprojekta izstrādei, 52 – būvdarbu veikšanai).  

 

2. Komisija secina, ka pretendents ar savu skaidrojumu nav papildinājis savu piedāvājumu 

vai kādi to mainījis, bet ir novērsis pretrunas savā piedāvājumā, sniedzot skaidrojumu par 

to kurš no darbu izpildes termiņiem ir piedāvāts Pasūtītājam projekta realizācijai. Līdz ar 

to Komisija pieņem pretendenta sniegto skaidrojumu un par pretendenta piedāvāto darbu 

izpildes termiņu lemj apstiprināt – 87 nedēļas.  

 

3. Komisija, lai lemtu par līguma slēgšanas piešķiršanu pretendentam, veic tā iesniegtajam 

piedāvājumam piešķiramo saimnieciskā izdevīguma punktu aprēķināšanu (katrs iepirkuma 

komisijas loceklis izvērtēšanu veic individuāli, aizpildot individuālās izvērtēšanas lapu). 

Pēc individuālās izvērtēšanas datu apkopošanas tiek secināts, ka pretendentam ir 

piešķirams maksimālais punktu skaits (Iepirkuma procedūrai iesniegts tikai viens 

pretendenta piedāvājums) un pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķins (Nolikuma 5.2.punkts): 

K1 2298151,64/2298151,64*60= 60 

K2 100-87/100-87*10 = 10 

K3 = 0 

Kopā: 60+10+0= 70 punkti. 

 

4. Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā ir noteikti izslēgšanas nosacījumi, 

kuriem iestājoties pretendents ir izslēdzams no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā. 

Savukārt minētā panta devītajā daļā ir noteikts, ka pārbaudi, vai uz pretendentu nav 

attiecināmi izslēgšanas nosacījumi, veic, pieprasot izziņu no Ministru kabineta noteiktās 

informācijas sistēmas (EIS) par likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6.un 7.punktā 

noteikto izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību uz pretendentu. Savukārt, likuma 

42.panta 4., 5., kā arī 8.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību uz 

pretendentu pārbaudi veic pats Pasūtītājs pārbaudot pretendenta piedāvājumu un visus 

lietas faktiskos apstākļus. Pasūtītājs ir veicis augstāk minēto pārbaudi, kā arī pieprasījis 



izziņu no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas. Iegūtā informācija apliecina, 

ka uz pretendentu (katru no tā biedriem) nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 

 

5.  Ņemot vērā augstāk minēto, Komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības 

piegādātāju apvienībai “INBUV&CMP” par iedāvāto līgumcenu EUR 2 298 151,64 
(divi miljoni divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit viens eiro, 64 

centi) bez PVN. 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       Guntis Putniņš  


