
 
IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS 

 „Sešu ielu pārbūves un divu ielu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
identifikācijas numurs SND/2016/24 

 
Saulkrastos                2016.gada  6.septembrī  

 
 

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu 
Saulkrastu novada dome 
Reģ.Nr.90000068680 
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 

Iepirkuma identifikācijas numurs SND 2016/24 

Iepirkuma procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts 

Līguma priekšmets 
Sešu ielu pārbūves un divu ielu izbūves būvprojektu izstrāde 
un autoruzraudzība 

Informācija par iepirkuma 
priekšmetu 
 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās  

Līguma izpildes termiņš 
Projektēšanas darbu veikšanai līdz 2017.gada 28.februārim.  
Autoruzraudzība – no būvdarbu veikšanas sākuma līdz attiecīgi 
katra objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  

CPV kods 
 Galvenais CPV kods: 71320000-7; papildus CPV kods: 
71248000-8. 

Paziņojums par līgumu publicēts: 
www.iub.gov.lv 
un www.saulkrasti.lv 

 29.07.2016. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 
vērtēšanas kārtība 

Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu ar nosacījumu, ka 
pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu 
noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma prasībām, nav 
atzīts par nepamatoti lētu 

 Piedāvājumu iesniegšanas  vieta, 
datums un laiks: 

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 29. 
augustam, plkst. 11.00, Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 1.stāvā, 
107.kabinetā. 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 
datums un laiks: 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
29.08.2016. plkst.11.00 

Pamatojums piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa saīsinājumam, 
atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma 29.panta vienpadsmitajai 
daļai 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju 
iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus 
nepieciešamajiem dokumentiem, līdz ar to piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš tiek saīsināts. Paziņojumā par plānoto 
līgumu ir norādīta interneta adrese 
(http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/publiskie-
iepirkumi/atklatiekonkursi), kurā minētā informācija ir 
pieejama.  

Pamatojums iepirkuma metodes 
izvēlei 

Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

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

Pretendentu saraksts, kas iesnieguši 
piedāvājumu 

Pretendenta nosaukums 
Piedāvātā līgumcena 

EUR (bez PVN) 
SIA „JOE” 
Reģ.Nr.43603067147 

 
73 300,00 

SIA „Polyroad” 
Reģ. Nr. 40003591932 

 
99 914,00 

 SIA „BM-projekts” 
Reģ.Nr. 40103196966 

 
99 999,90 

SIA „PRO VIA” 
Reģ. Nr. 40003372696 
 

 
140 587,00 



Iepirkumu komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības  -  SIA „Polyroad” (Reģ. Nr. 40003591932, juridiskā adrese: Jaudas 
iela 2a, Ogre, LV-5001) ar piedāvāto līgumcenu EUR 99 914,00 bez PVN.  
 

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un 
pamatojums piedāvājumu izvēlei 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37.panta pirmo 
daļu, kā arī atklāta konkursa nolikuma 9.1.punktu līguma 
slēgšanas tiesības piešķiramas pretendentam ar piedāvāto  
viszemāko līgumcenu.   

Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums 

 05.09.2016. 

Noraidīto pretendentu noraidīšanas iemesls 
 

SIA „BM-projekts” (Reģ.Nr. 40103196966) - piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, bet 
nav ar viszemāko līgumcenu. 
SIA „PRO VIA” (Reģ. Nr. 40003372696) - piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, bet nav 
ar viszemāko līgumcenu. 

SIA „JOE”( Reģ.Nr.43603067147) - piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām pretendentu 
atlases (kvalifikācijas) prasībām, jo pretendents nav iesniedzis nolikuma 3.4.2.2. punkta 
prasībai: „Vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists 
(projektētājs) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) 
kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2016. gadu) izstrādājis ūdensapgādes un 
kanalizācijas ārējo tīklu sadaļu vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādes ietvaros (būvprojekti 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņoti un akceptēti būvvaldē)” Nolikuma 4.2.3.punktā 
pretendentu kvalifikācijas izvērtēšanai nepieciešamo „Pretendenta piedāvāto speciālistu 
kvalifikācijas, izglītības un pieredzes aprakstu, kas sagatavots atbilstoši kvalifikācijas un 
pieredzes apraksta formai, kura satur viņa pieejamības apliecinājumu (3.pielikums)….” 
speciālista pieredzes aprakstu, kas atbilst iepirkuma mērķim un uzdevumiem informāciju par 
projektā iesaistītā speciālista darba pieredzi.     
 
Tiesības iesniegt iesniegumu par 
iepirkumu procedūras 
pārkāpumiem 

Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu 
uzraudzības birojam var iesniegt saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 2.punktu. 

 


