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LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv

DOBELES NOVADA
IEPIRKUMU KOMISIJA
SĒDES PROTOKOLS
Dobelē

10.05.2018.
Nr. 48
Sēdi sāk plkst. 14:00
Iepirkuma pasūtītājs – Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092, Brīvības iela 17,
Dobele, Dobeles novads, LV – 3701.
Iepirkumu komisija izveidota ar 2018. gada 2. janvāra rīkojumu Nr.2.1./1 “Par iepirkumu
komisijas izveidi”.
Komisijas priekšsēdētāja – Laila Šereiko
Komisijas priekšsēdētājas vietniece – Aiva Pole - Grinšpone
Iepirkumu komisijas locekle – Zane Peļņa
Iepirkumu komisijas locekle – Austra Apsīte
Iepirkumu komisijas loceklis – Viktors Eihmanis
Iepirkumu komisijas loceklis – Jānis Ozoliņš
Protokolē: Līga Īle
Darba kārtība:
1. Iepirkuma “Valsts nozīme arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa
pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana”, identifikācijas numurs DNP
2018/19 vērtēšana, lēmuma pieņemšana.
1.
Iepirkuma “Valsts nozīme arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa
pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana”, identifikācijas numurs DNP 2018/19
vērtēšana, lēmuma pieņemšana
Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk - Komisija) priekšsēdētāja L. Šereiko, ka 2018.
gada 6. aprīlī notika iepirkuma “Valsts nozīme arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas
ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana”, identifikācijas numurs DNP
2018/19 atvēršana.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1) PIRMĀ DAĻA – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa
pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā uzraudzība;
2) OTRĀ DAĻA – Rakšanas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles
Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas daļā (zemes darbi arheoloģisko atradumu vietās).
Iepirkumā piedalās 2 (divi) pretendenti: Arheologs Andris Tomašūns un SIA “Būvfirma
L.B.K.”.
Iesniegto piedāvājumu pretendenti un piedāvātās līgumcenas (EUR, bez PVN) katrā iepirkuma daļā:
2. Daļa
Rakšanas darbi valsts
1. Daļa
Valsts nozīmes arhitektūras
nozīmes arhitektūras
Nr.
Pretendenta
pieminekļa Dobeles Livonijas pieminekļa Dobeles Livonijas
p.k.
nosaukums
ordeņa pilsdrupu teritorijas ordeņa pilsdrupu kapelas daļā
arheoloģiskā uzraudzība
(zemes darbi arheoloģisko
(EUR, bez PVN)
atradumu vietās).
(EUR, bez PVN)
Arheologs Andris
15 600 EUR
1.
Tomašūns
SIA “Būvfirma
23 994,51 EUR
2.
L.B.K.”

Komisija, atbilstoši nolikuma 7.8. punktā noteiktajām prasībām www.firmas.lv
pārbauda pretendenta - SIA “Būvfirma L.B.K.” - paraksttisīgās personas.
Komisija pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.2. punktā noteiktajiem vērtēšanas
posmiem un to atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
- ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN.
Iesniegto piedāvājumu vērtējums
Iepirkuma priekšmeta 1. Daļa - Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas
ordeņa pilsdrupu teritorijas arheoloģiskā uzraudzība:
Komisija pārbauda, analizē pretendenta Andra Tomašūna iesniegtā piedāvājuma
atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendenta Andra Tomašūna
iesniegtajā finanšu piedāvājumā, matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Pretendenta Andra Tomašūna iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām un pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums –
piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN, kā rezultātā tiek piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības.
Iepirkumā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
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Iepirkuma priekšmeta 2. Daļa - Rakšanas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas daļā (zemes darbi arheoloģisko atradumu
vietās):
Komisija www.bis.gov.lv pārbauda pretendenta - SIA “Būvfirma L.B.K.” - atbilstību
nolikuma 8.8. punktā noteiktajiem nosacījumiem (pielikumā izdrukas no www.bis.gov.lv uz 2
(divām) lapām).
Komisija pārbauda, analizē pretendenta - SIA “Būvfirma L.B.K.” - iesniegtā
piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendenta SIA “Būvfirma L.B.K.”
iesniegtajā finanšu piedāvājumā, matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Pretendenta SIA “Būvfirma L.B.K.” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām un pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums –
piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN, kā rezultātā tiek piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības.
Iepirkumā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
KOMISIJA NOLĒMA:
1. Noslēgt līgumu ar Andri Tomašūnu, adrese: Dambja iela 17-2, Jelgava, LV-3001 par
iepirkuma priekšmeta 1. Daļu - Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšanu Dobeles
Livonijas ordeņa pils teritorijā, līgumcena: 15 600 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši
simts euro) bez PVN.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Būvfirma L.B.K.” reģ. Nr. 48503005199, adrese: Ausekļa iela
3-50, Rīga, LV-1010 par iepirkuma priekšmeta 2. Daļu - rakšanas darbiem (zemes
darbi arheoloģisko atradumu vietās) Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas
daļā, līgumcena: 23 994,51 EUR (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri
euro 51 cents) bez PVN.
Sēde slēgta plkst. 15:00
Komisijas priekšsēdētāja

(personīgais paraksts)

L. Šereiko

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

(personīgais paraksts)

A. Pole - Grinšpone

Komisijas locekļi

(personīgais paraksts)

Z. Peļņa

(personīgais paraksts)

A. Apsīte

(personīgais paraksts)

V. Eihmanis

(personīgais paraksts)

J. Ozoliņš

Protokolē: L. Īle (personīgais paraksts)
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