
 

 

IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

Kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūve SKSC 2018/3 

 

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu 

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras 

un sporta centrs”, reģistrācijas numurs 90002556661. 

Adrese: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV-2161 

Tālr. 67954179 Fakss 67954169, e-pasts: knz@saulkrasti.lv  

Pasūtītājs, kas slēdz iepirkuma 

līgumu  

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras 

un sporta centrs”, reģistrācijas numurs 90002556661. 

Adrese: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV-2161 

Tālr.: 67954179, fakss: 67954169, e-pasts: knz@saulkrasti.lv 

Pamatojums iepirkuma metodes 

izvēlei 

Iepirkums tiek veikts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu (Atklāts konkurss) 

Līguma priekšmets Kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūve 

Informācija par iepirkuma 

priekšmetu 

Kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūve, 

atbilstoši SIA „Būvdizains” būvprojektam „Kultūras nama 

„Zvejniekciems” 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.  

Iepirkuma identifikācijas numurs SKSC 2018/3 

CPV kods 
45400000-1 – (Ēku celtniecības pabeigšanas darbi.); 

45300000-0 – (Ēku instalācijas darbi.). 

Līguma izpildes termiņš 
Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildes termiņš – 5 (pieci) 

mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

Paziņojums par līgumu publicēts 

tīmekļa vietnē: www.iub.gov.lv un 

www.saulkrasti.lv 

 19.03.2018 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras 

un sporta centrs” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), 

kas izveidota, pamatojoties uz 2015. gada 02.marta rīkojumu 

Nr.7.-2./15. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Raitis Keišs 

Ainārs Liepiņš 

Vija Skudra  

Iepirkumu procedūras dokumentu 

sagatavotāji  

Judīte Krūmiņa, direktora p.i. 

Raitis Keišs, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Vija Skudra, direktora vietniece pamatdarbības jautājumos. 

Ainārs Liepiņš, pieaugušo izglītības koordinators-projektu 

speciālists. 

Pretendentam noteiktās 

kvalifikācijas prasības 

Saskaņā ar atklāta konkursa “Kultūras nama „Zvejniekciems” 

1.stāva telpu pārbūve” nolikumā noteiktajām prasībām.  

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, 

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā 

tikai piedāvāto kopējo cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 

datums un laiks: 

Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2018.gada 09.aprīlim, 

plkst. 14.00, kultūras namā „Zvejniekciems”, Atpūtas iela 1b, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks: 

2018. gada 09.aprīlī, plkst. 14.00, kultūras nama 

„Zvejniekciems” Mazajā zālē, Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

Pretendentu saraksts, kuri iesnieguši Pretendenta nosaukums Piedāvātā līgumcena euro 
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piedāvājumu bez PVN 

SIA „Trigone būve” 229 952,34 

SIA „Marels Būve” 313 113,93 

SIA „I.K. Būve” 286 081,31 

SIA „BK Māja” 233 889,99 

SIA „INO” 282 888,00 

Pretendents, kuram piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 
SIA „Trigone būve”, reģ. nr. 40103571364 

Pretendenta, ar kuru nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, piesaistītie 

apakšuzņēmēji 

Apakšuzņēmējs Nododamā daļa 

n/a n/a 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 
  20.04.2018. 

Noraidīto pretendentu noraidīšanas iemesls 

SIA „Marels Būve” 

Reģ.Nr.40103595112 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma 

prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. 

SIA „I.K. Būve” 

Reģ.Nr.40003777875 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma 

prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. 

SIA „BK Māja” 

Reģ.Nr.40103281730 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma 

prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. 

SIA „INO” 

Reģ.Nr.40003080667 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma 

prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. 

Lēmuma sagatavošanas vieta un 

laiks 

 

Zvejniekciems, 20.04.2018. 

Tiesības iesniegt iesniegumu par 

iepirkumu procedūras 

pārkāpumiem 

Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu 

uzraudzības birojam var iesniegt saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

 

 

R. Keišs 

 

Ziņojumu sagatavoja                  

 

A. Liepiņš 

 


