
 
 

IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS PAR IEPIRKUMA 
 „Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Saulkrastu novada pašvaldības 

vajadzībām” identifikācijas Nr. SND 2016/9 
PĀRTRAUKŠANU 

 
Saulkrastos          29.04.2016.  

Pasūtītājs 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680,  
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160,  
tālr. 67951250, 67142513, e-pasts: dome@saulkrasti.lv  

Iepirkuma veids Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem 

Iepirkuma priekšmets 
 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Saulkrastu novada 
pašvaldības vajadzībām 

Iepirkuma identifikācijas 
numurs SND 2016/9 

CPV kods 
 71355000-1 (uzmērīšanas pakalpojumi). 
 

Piedāvājuma izvēles 
kritērijs 

Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām 
pretendentu noformējuma, kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma 
prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst pasūtītāja finanšu 
iespējām. 

Paziņojums par plānoto 
līgumu publicēts IUB mājas 
lapā www.iub.gov.lv 

13.04.2016. 

Piedāvājumu iesniegšanas 
vieta, datums, laiks: 

25.04.2016.līdz plkst.11:00, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 107.kabinetā 

Iepirkumu komisijas 
lēmuma pieņemšanas 
datums 

28.04.2016. 

Iepirkumu komisijas 
lēmums 

Pārtraukt iepirkumu sakarā ar to, ka piedāvājums, kas atbilst 
Nolikumā noteiktajām pretendentu noformējuma, 
atlases/kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma prasībām būtiski 
pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas.  

Pretendentu nosaukums un 
to piedāvātās līgumcenas  

Pretendenta nosaukums 
Piedāvātā līgumcena 

EUR (bez PVN) 

SIA "Meridiāns 24" 
Reģ.Nr.40003937520 

          24 300,00 

SIA „Metrum” 
Reģ.Nr. 40003388748 

 
40 849,81 

SIA "BaltSurvey" 

Reģ.Nr. 40003761022 

 
23 455,00 

SIA "Latvijasmernieks.lv" 

Reģ.Nr. 40003783960 
          39 426,72 

Informācija par 
noraidītajiem 
pretendentiem 

SIA "Meridiāns 24" 
Reģ.Nr.40003937520 
 
 

Pretendents tika izslēgts no dalības 
iepirkumā pamatojoties uz Publisko 
iepirkumu likuma 8.2panta astotās daļas 
2.punktu un nolikuma 7.2.1.apakšpunktu. 

 
SIA „Metrum” 
Reģ.Nr. 40003388748 
 

Pretendenta piedāvājums būtiski 
pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. 
 

 

SIA "BaltSurvey" 

Reģ.Nr. 40003761022 
 

Pretendents tika izslēgts no dalības 
iepirkumā, jo pretendents neatbilst 
Nolikuma 4.punktā noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām, proti,  
Iepirkuma nolikuma 4.8.punktā ir 
noteikta prasība: „Pretendentam ir 
pieredze līdzīgu pakalpojumu izpildē, 



kurš pēdējo 3 (2013.,2014.,2015.) gadu 
laikā ir veicis zemes kadastrālo 
uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas 
un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un 
saskaņošanu vismaz 15 zemes vienībām” 
un iesniedzamie dokumenti: „ a) 
Pieredzes apraksts (4.pielikums) par 
pretendenta pieredzi iepriekšējo 3 gadu 
laikā vai laika posmā, kurā uzņēmums 
dibināts, lai apliecinātu nolikuma 4.8. 
punktā prasīto pieredzi līdzīgu 
pakalpojumu veikšanā, norādot objekta 
nosaukumu, adresi, katra pasūtījuma 
izpildes uzsākšanas un pabeigšanas 
datumu, līgumcenu, zemes vienību skaitu, 
apjomu (ha), pasūtītāja nosaukumu un 
kontaktinformāciju; 
b)Vismaz 2 pozitīvas pasūtītāju 
atsauksmes par pieredzes aprakstā 
iekļauto pakalpojumu veikšanu”. 
Pretendents SIA "BaltSurvey" ir 
iesniedzis informāciju par līdzīgu 
pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 
nav pievienojis 2 (divas)  pozitīvas 
pasūtītāju atsauksmes. Pārbaudot 
pretendenta  SIA "BaltSurvey"   iesniegto 
piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka  
trīs  uzrādītajos līgumos, zemes 
kadastrālā uzmērīšana veikta  6 (sešām) 
zemes vienībām, kas nevar tikt uzskatītas 
par atbilstošām, jo  pēdējo  3 (trīs) gadu 
laikā izpildītajiem līdzīgajiem 
pakalpojumiem apjoms nav līdzīgs 
iepirkuma rezultātā noslēdzamajam. 

 SIA"Latvijasmernieks.lv" 

Reģ.Nr. 40003783960 

 
Pretendenta piedāvājums būtiski 
pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. 

Cita informācija 
 

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir 
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs 
pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās 
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās 
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana 
neaptur tā darbību.  

 


