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Sēdi sāk plkst. 13:00
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: Laila Šereiko
Darba kārtība:
1. […]
2. Iepirkuma “Brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā”, identifikācijas
numurs DNP 2018/38/ELFLA vērtēšana un lēmuma pieņemšana.
1.
[…]
2.
Iepirkuma “Brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā”, identifikācijas
numurs DNP 2018/38/ELFLA vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisijas) priekšsēdētāja L. Šereiko, ka 2018.gada
22.jūnijā tika atvērts iepirkumā “Brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā”
(identifikācijas numurs DNP 2018/38/ELFLA), turpmāk – Iepirkums, iesniegtais 1 (viens)
piedāvājums.
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” (Stratēģiskais mērķis 2”Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības
iedzīvotājiem, Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes
uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem) aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projekta „Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada
Penkules pagasta iedzīvotājiem” ietvaros.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību.
Iepirkumā iesniegts 1 (viens) piedāvājums: SIA “Igates būve”.
Pretendenta SIA “Igate būve” piedāvātā līgumcena 169 775,13 EUR (viens simts sešdesmit
deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro 13 centi), bez PVN.
Komisija pretendenta SIA “Igate būve” piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
9.punktā noteikto kārtību.
Komisija www.firmas.lv pārbauda pretendenta SIA “Igate būve” paraksttiesīgās personas
(pielikumā izdrukas no www.firmas.lv uz 2 (divām) lappusēm).
Komisija www.bis.gov.lv pārbauda pretendenta SIA “Igate būve” atbilstību Iepirkuma
nolikuma 8.7.punktā noteiktajiem nosacījumiem (pielikumā izdrukas no www.bis.gov.lv uz 7
(septiņām) lapām).
Komisija pārbauda, analizē pretendenta SIA “Igate būve” iesniegto piedāvājumu un to
dokumentu atbilstību nolikuma nosacījumiem. Iepirkuma nolikumā noteiktajiem nosacījumiem
atbilst pretendenta SIA “Igate būve” piedāvājums.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendenta SIA “Igate būve” finanšu
piedāvājumā. Piedāvājumā matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Izstrādājot Iepirkuma nolikumu, Komisija izvērtēja iepirkuma priekšmeta apjomu, Pasūtītāja
vajadzības un, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (PIL) izstrādāja Nolikumu:
1) Nolikuma 8.7.punktā noteikts “Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus”, kas
atbilst PIL 44.pantam “Atbilstība profesionālās darbības veikšanai”.
2) Nolikuma 8.9.punktā ir noteikts, ka Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013.,
2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir
pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu II grupas ēku (jaunbūves) būvniecībā, kurās izmantotas
līmētās koka nesošās konstrukcijas un, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
8.9.1. vismaz vienā no objektiem ir bijis galvenais būvuzņēmējs;
8.9.2. vismaz viena būve pēc tās funkcijas klasificējama kā estrāde;
8.9.3. vismaz vienā objektā ir veikti lietus kanalizācijas sistēmas izbūve;
8.9.4. vismaz vienā objektā ir veikta elektrotīklu izbūve.
Nolikuma 8.10.punktā “Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists – atbildīgais būvdarbu vadītājs
ēku būvdarbu vadīšanas jomā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un
2018. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir nodrošinājis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu II
grupas ēku (jaunbūves) izbūves darbu vadīšanā, kurās virszemes nesošās konstrukcijas izbūvētās,
izmantojot līmētu koku un vismaz viena būve pēc tās funkcijas klasificējama kā estrāde.”
Nolikuma 8.11.punktā “Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists – būvdarbu vadītājs
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējos sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā, kuram pēdējo 5 (piecu)
gadu (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir
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pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu II grupas ēku (jaunbūves) būvniecībā, kuros ir nodrošināta
lietus kanalizācijas sistēmas izbūves darbu vadīšana.”
Nolikuma 8.12.punktā “Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists – būvdarbu vadītājs
elektroietaišu būvdarbu vadīšanas jomā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016.,
2017. un 2018. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu
II grupas ēku (jaunbūves) būvniecībā, kuros ir nodrošināta ārējo elektrotīklu izbūves darbu
vadīšana.”
Prasības atbilst PIL 46.panta “Tehniskās un profesionālās spējas” noteikumiem.
Ieinteresētie piegādātāji līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam neiesniedza jautājumus vai
iebildumus par Iepirkuma Nolikumu vai par izvirzītajām prasībām.
Līdz ar to Komisija secina, ka izvirzītie nosacījumi ir objektīvi un samērīgi, kā arī tās
nepamatoti neierobežo piegādātāju konkurenci, jo tās ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam,
proti, objektīvi nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei, jo apliecina piegādātāja spēju kvalitatīvi
nodrošināt būvdarbu izpildi, kā arī tam ir pieejama atbilstoša pieredze, atbilstoši speciālisti un to
pieredze, būvmateriāli un līguma izpildes termiņš.
[…]
KOMISIJA NOLĒMA:
1. Noslēgt līgumu ar SIA “Igate Būve” reģ. Nr. 43603071000, adrese: Satiksmes iela 7,
Jelgava, LV-3007 par brīvdabas estrādes izbūvi Penkules pagastā, Dobeles novadā.
2. Līgumcena: 169 748,72 EUR (viens tūkstotis sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti
četrdesmit astoņi euro 72 centi) bez PVN.
Sēde slēgta plkst. 16:00

Komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts)

L. Šereiko

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

(personiskais paraksts)

A. Pole - Grinšpone

Komisijas locekļi

(personiskais paraksts)

Z. Peļņa

(personiskais paraksts)

A. Apsīte

(personiskais paraksts)

V. Eihmanis

(personiskais paraksts)

J. Ozoliņš

Protokolē: L. Šereiko (personiskais paraksts)
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