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Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece   Ilze Sokolovska  

Komisijas locekļi     Olga Niedola 

       Juris Džeriņš  

       Linda Gūža 

Sēdi vada:      Ilze Sokolovska 

Protokolē:      Juris Džeriņš 

 

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 

2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.476 (protokols Nr.6, 47.punkts). Grozījumi iepirkumu 

komisijas sastāvā izdarīti ar Priekules novada pašvaldības domes 22.02.2018 lēmumu Nr.89. 

 

Sēdi sāk 09:00 

 

Darba kārtībā: 

[..] 

9. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma „Telpu 

remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.PNP2018/4) 4.daļā “Krotes Kronvalda Ata pamatskola” 

[..] 

9§ 

Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma „Telpu 

remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.PNP2018/4) 4.daļā “Krotes Kronvalda Ata pamatskola”. 

  

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.4.10. punktu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu 

par līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām 

prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā. 

 Iepirkuma “Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/4) 4.daļā “Krotes Kronvalda Ata pamatskola” 

piedāvājumu iesnieguši 6 pretendenti un pēc tehniskā piedāvājuma pārbaudes saglabāti 5 

pretendentu piedāvājumi (pēc aritmētisko kļūdu labojuma): 

Nr. p.k. Pretendents Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN)  1.daļā 

1. SIA “A-J Energobūve” 23253,23 

2. SIA “MK Būvniecība” 26056,78 

3. SIA “Balti Construction” 21601,53 

4. SIA “Skorpions VS” 26040,70 

5.  SIA “BŪVE LV” 34389,45 



 2 

 Pretendenta SIA “Interbūve” piedāvājums izslēgts no turpmākas vērtēšanas iepirkuma 

4.daļā pēc tehniska piedāvājuma pārbaudē konstatētajām neatbilstībām 

 Pretendentu SIA “A-J Energobūve”, SIA “MK Būvniecība”, SIA “Balti 

Construction”, SIA “Skorpions VS” un SIA “BŪVE LV” piedāvājumi atzīti par atbilstošiem 

piedāvājuma noformējumam un finanšu piedāvājumam izvirzītajām prasībām, tie ir iesniegti 

par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu. 

 Pretendenta SIA “Skorpions VS” piedāvājumā iepirkuma 4.daļai konstatētas 67 

aritmētiskās kļūdas, kuru labojums neizmaina piedāvāto līgumcenu. 

 Pretendenta SIA “BŪVE LV” piedāvājumā iepirkuma 4.daļai konstatētas 2 

aritmētiskās kļūdas, kuru labojums neizmaina piedāvāto līgumcenu. 

 Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīts SIA “Balti 

Construction”. 

Pretendenta SIA “Balti Construction” kvalifikācija atzīta par atbilstošu iepirkuma 

nolikumā izvirzītajām prasībām un uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

8.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 8.4.10.punktu, kas nosaka, ka iepirkumu 

komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām 

nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu attiecīgajā 

iepirkuma daļā, iepirkumu komisija vienbalsīgi NOLEMJ: 

 

 līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/4) 4.daļā “Telpu remontdarbi 

Priekules vidusskolas” telpās” par līgumcenu 21601,53 EUR piešķirt pretendentam SIA 

“Balti Construction”, jo tā piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām 

prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu šajā daļā.  
 

[..] 

 

Sēdi slēdz: 12:00. 

 

Sēdes vadītāja, komisijas priekšsēdētājas vietniece   Ilze Sokolovska  

Komisijas locekļi:       Olga Niedola   

         Linda Gūža 

Protokolists, komisijas loceklis     Juris Džeriņš 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Priekules novada pašvaldības 

iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece     Ilze Sokolovska 

Priekulē, 10.05.2018 
 


