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Ķeguma novada dome 
Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

Sēdes protokols 

Ķegumā 

 

27.03.2017.          Nr.27 

 

Sēdi atklāj plkst.18.00 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētāja Inga Ļeonova 

Sēdē piedalās: 

komitejas locekļi: Maija Priževoite, Edgars Kozlovs, Dace Soboļeva, Pāvels Kotāns, 

Gatis Jansons, Lolita Liepa. 

Sēdi protokolē komisijas locekle Lolita Liepa 

 

Darba kārtība:  

 

1. Iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības publisko ēku pieejamības 

uzlabošana” identifikācijas Nr. ĶND 2017/8 vērtēšana un uzvarētāja 

noteikšana. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņā līdz 2017.gada 27.martam plkst. 11.00 ir 

saņemti piedāvājumi no diviem pretendentiem: 

 

1. SIA „Ošukalna celtniecība” (adrese – Brīvības iela 9c, Jēkabpils, Jēkabpils 

novads, LV-5201, e-pasts: celtnieciba@osukalns.lv), reģistrācijas 

Nr.45403012642; 

2. SIA Erbauer Graup (adrese – Nameja iela 109, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 

LV-5201, e-pasts: erbauer@inbox.lv), reģistrācijas Nr.55403039511; 

 

Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav faktu vai apstākļu, kuru dēļ 

viņi būtu ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē vai darbībā (Pielikums Nr.1 uz 7 lapām). 

Saskaņā ar nolikuma 10. punkta 10.1.apakšpunktu, komisija izvērtē 

pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 4. punkta prasībām. 

Komisija konstatē, ka piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

Saskaņā ar nolikuma 10. punkta 10.3.apakšpunktu, komisija izvērtē 

pretendentu atbilstību nolikuma 6.punkta prasībām. Komisija konstatē, ka pretendenti 

atbilst nolikuma prasībām. 

 

Saskaņā ar nolikuma 10. punkta 10.4.apakšpunktu, komisija izvērtē 

pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.punkta prasībām. Komisija 

konstatē, ka pretendentam SIA "Ošukalna celtniecība", tāmē Nr.1 16.pozīcijā trūkst 

aile dekoratīvais apmetums. Komisija atverot pretendenta CD disku, kurā ievietots 

Finanšu piedāvājuma pielikuma tāmju komplekts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 

LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Excel formātā, konstatē, ka šī 

pozīcija ir iekļauta un pārbaudot/salīdzinot summas tāmes kopsumma nemainās.  
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Saskaņā ar nolikuma 10. punkta 10.5.apakšpunktu, Komisija pārbauda 

pretendentu finanšu piedāvājumus, t. sk., darbu apjomu tāmes un konstatē, ka SIA “Oškalna 

celtniecība”  darbu apjomu tāmē daļā Nr.3 ir kļūdaini aprēķinātas kopsummas , komisija 

izlabo kļūdas (pielikums Nr.2), un finanšu piedāvājumā ir norādītas nepareizas piedāvājuma 

cenas, t.i., ir iekļauta pasūtītāja finansu rezerve neparedzētiem darbiem, komisija veic kļūdu 

labojumus finanšu piedāvājumā: 

Pretendenta nosaukums 
Piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PNN) 

Nr.1 Nr.2 Nr.3 

SIA “Oškalns 

celtniecība” 

30408.27 

28 960,26 

30207.37 

28 768,92 

31547.66 

30 024,57 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un 10.6.punktā noteikto 

vērtēšanas kritēriju – saimnieciski visizdevīgāko piedāvājums, ņemot vērā to, ka 

iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās: 

Daļa Nr. 1 - Ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošana ambulances ēkā – 

pacēlāja piebūve.  

Daļa Nr. 2. – Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības uzlabošana.  

Daļa Nr. 3. – „ Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana – pacēlāja piebūve.  

 

Komisija izvērtē Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 

10.7.prasībām.  

 

Nr.p.

k. Pretendenta 

nosaukums 

Piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PNN) 
Garantijas laiks 

iekārtām, gadi 

Garantijas laiks 

būvdarbiem, gadi 

Daļas 

Nr. 
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.1 Nr.2 Nr.3 

1 
SIA “Oškalns 

celtniecība” 

30408.27 

28 960,26 

30207.37 

28 768,92 

31547.66 

30 024,57 
3 3 3 5 5 5 

2 
SIA “Erbauer 

Group” 
22582.71 26452.41 22993.08 3  3 3 5 5 5 

 

 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.7. 

punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, par uzvarētāju būtu atzīstams SIA 

„Erbauer Graup” piedāvājums. 

 

Pārbaudot informāciju pieprasītajā E-izziņā par pretendentiem no 

www.eis.gov.lv, komisija konstatē, ka pretendenti nav izslēdzami no dalības 

iepirkumā. (Pielikums Nr. 3 uz 1. lapas). 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar iepirkuma nolikumu un nolikuma 

10.5. punktā noteikto vērtēšanas kritēriju –Nolikuma prasībām un tehniskajai 

specifikācijai atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atklāti balsojot 

http://www.eis.gov.lv/
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„par”- 7 (Inga Ļeonova, Lolita Liepa, Edgars Kozlovs, Maija Priževoite, Dace 

Soboļeva, Pāvels Kotāns, Gatis Jansons), „pret”- nav, „atturas”-nav, 

 

komisija NOLEMJ: 

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „ Ķeguma novada pašvaldības publisko ēku 

pieejamības uzlabošana ” ID Nr. ĶND 2017/8 un ieteikt Ķeguma novada 

domei slēgt līgumus ar uzņēmumu "Erbauer Graup":  

Daļā Nr. 1 – Ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošana 

ambulances ēkā – pacēlāja piebūve. - par piedāvāto līgumcenu 22582.71 euro, 

bez PVN; 

Daļā Nr. 2 – Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības uzlabošana - 

par piedāvāto līgumcenu  26452.41 euro, bez PVN; 

Daļā Nr. 3 – Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana – pacēlāja 

piebūve  - par piedāvāto līgumcenu  22993.08 euro, bez PVN; 

 

2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta četrpadsmitajai daļai, trīs 

darbdienu laikā informēt pretendentus par iepirkumā izraudzītā pretendenta 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

3. Atbilstoši Publisko iepirkumu 9 panta divpadsmitajai daļai, desmit darbdienas 

pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 

internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 

4. Atbilstoši Publisko iepirkumu 9 panta astoņpadsmitajai daļai, desmit darbdienu 

laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, ievietot 

mājaslapā www.kegumanovads, attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu 

tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot 

komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 20.00 

 

Sēdes vadītājs                                                                                           Inga Ļeonova 

 

Komisijas locekļi:                                                                                  Maija Priževoite 

 

Edgars Kozlovs 

 

Dace Soboļeva 

 

Pāvels Kotāns 

 

Lolita Liepa 

 

Gatis Jansons 

 

                                                                                            

Protokolēja                                                                                              Lolita Liepa 
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