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 Iepirkumu uzraudzības birojs 

Iesniegumu izskatīšanas komisija 

L Ē M U M S 

 

 

Rīgā 2014.gada 5.augustā Nr.4-1.2/14-228 

 

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija, izveidota ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas D.Gailes 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.1-2/283, 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – M.Oga – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta 

direktores vietniece; 

komisijas locekļi: O.Daugulis – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta 

vecākais referents-jurists; 

 I.Mortukāne – Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu 

departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas 

vecākā inspektore; 

ar komisijas sekretāri – A.Virkavu – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta  

vecāko eksperti; 

piedaloties: 

iesniedzēja – SIA „OŠUKALNS” – pārstāvjiem: 
 

 I.Joelim – SIA „OŠUKALNS” ceļu būves nozares vadītājam; 

I.Rancānei-Beinarovičai – SIA „OŠUKALNS” juriskonsultei; 

 

iesniedzēja – piegādātāju apvienības SIA „Matthai Latvija” un „Matthäi Bauunternehmen 

GmbH&Co.KG” – pārstāvjiem: 

 J.Gurčum – piegādātāju apvienības SIA „Matthai Latvija” un 

„Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” prokūristam; 

O.Ceram – piegādātāju apvienības SIA „Matthai Latvija” un 

„Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” pilnvarotajai personai, 

zvērinātam advokātam; 

A.Zelčam – piegādātāju apvienības SIA „Matthai Latvija” un 

„Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” pilnvarotajai personai; 

I.Straumem – piegādātāju apvienības SIA „Matthai Latvija” un 

„Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” pilnvarotajai personai; 

pasūtītāja – Daugavpils novada domes – pārstāvei: 

 E.Žuromskai – Daugavpils novada domes juriskonsultei; 

pretendenta, kura intereses varētu ietekmēt iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums, 

pārstāvjiem: 

 A.Petrovam – SIA „Latgales Ceļdaris” tehniskajam direktoram; 

R.Labonarskai – SIA „Latgales Ceļdaris” projektu vadītājai; 

2014.gada 4.augustā atklātā sēdē izskatīja SIA „OŠUKALNS” un piegādātāju apvienības SIA 

„Matthai Latvija” un „Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG” (turpmāk atsevišķi un 

kopā arī – Iesniedzēji) iesniegumus par Daugavpils novada domes (turpmāk arī – Pasūtītājs) 

rīkoto atklāto konkursu „Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas 

(posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana KF projekta „Daugavpils 
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autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraste, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros” (id. Nr. 

DPD 2014/15KF) (turpmāk arī – Konkurss). 

Iesniegumu izskatīšanas komisija 

konstatēja: 

 [1] Iesniedzējs – SIA „OŠUKALNS” – 2014.gada 9.jūlijā Iepirkumu uzraudzības 

birojā (turpmāk arī – IUB) iesniedza iesniegumu par Pasūtītāja rīkoto Konkursu, apstrīdot 

Konkursa rezultātus. 

 Iesniedzējs norādīja, ka tas 2014.gada 30.jūnijā pa faksu saņēma Pasūtītāja iepirkuma 

komisijas 2014.gada 30.jūnija paziņojumu par Konkursa rezultātiem, kurā ir norādīts, ka 

Iesniedzēja piedāvājums piedāvājumu atvēršanas dienā bija ar viszemāko cenu (376 314,29 

euro bez PVN) un piedāvājuma kopējā cena pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes palika 

nemainīga tāpat kā pārējo trīs pretendentu piedāvājumu kopējā cena; pretendenta SIA 

„Latgales Ceļdaris” piedāvājumam piedāvājumu atvēršanas dienā tika noteikta trešā zemākā 

cena (398 699,82 euro bez PVN), kura pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes būtiski 

samazinājās, un šī pretendenta piedāvājums rezultātā tika noteikts kā piedāvājums ar 

viszemāko cenu (325 033,05 euro bez PVN), atzīstot to par Konkursa uzvarētāju. 

Iesniedzējs norādīja, ka, izvērtējot iepirkuma komisijas sēžu protokolos un Konkursa 

ziņojumā minēto, tā ieskatā pretendents SIA „Latgales Ceļdaris” ir nepamatoti atzīts par 

uzvarētāju un tā piedāvājums – ar viszemāko cenu, jo pretendents SIA „Latgales Ceļdaris” 

papildus Konkursa tehniskajās specifikācijās norādītajiem darbu apjomiem piedāvājumā 

iekļāva papildu darbu apjomus, kurus Pasūtītājs neplānoja veikt. Pasūtītājs Konkursa 

nolikuma skaidrojumos Nr.2 skaidri, savlaicīgi un nepārprotami bija noteicis, ka darba apjomi 

(no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam) tika izslēgti no tehniskajām specifikācijām. 

Iesniedzējs norādīja, ka iepirkuma komisijas darbība Konkursa laikā, veicot 

pretendenta SIA „Latgales Ceļdaris” iesniegtā finanšu piedāvājuma pārrēķinu, izslēdzot no tā 

darbu apjomus no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam un turpmāk ņemot vērā veiktos labojumus 

(pārrēķinus), ir pretēja Konkursa nolikuma 15.1.11. un 15.1.13.punktam un būtiski pārkāpj 

gan Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – Likums) 2.panta 2.punktā noteikto piegādātāju 

brīvas konkurences un vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret tiem principu, gan Konkursa 

nolikuma 12.3.punktā noteikto iepirkuma komisijas pienākumu. Iesniedzēja ieskatā Pasūtītājs, 

atzīstot pretendentu SIA „Latgales Ceļdaris” par Konkursa uzvarētāju ar līgumcenu 

325 033,05 euro bez PVN, kura atšķiras no piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

līgumcenas, ir pārkāpis Likuma 56.panta pirmo daļu. Tāpat Iesniedzējs uzskata, ka minētā 

pretendenta piedāvājums pēc piedāvājuma atvēršanas ir grozīts. 

Iesniedzējs norādīja, ka SIA „Latgales Ceļdaris”, ignorējot Pasūtītāja nolikuma 

skaidrojumā Nr.2 noteikto, savā finanšu piedāvājumā papildus tehniskajās specifikācijās 

norādītajiem darbu apjomiem, iekļāva papildu darbu apjomus (projekta tehniskajā 

dokumentācijā norādītos darbu daudzumus no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam), kurus 

Pasūtītājs bija izslēdzis. 

Papildus Iesniedzējs norādīja, ka Pasūtītāja iepirkuma komisijai nebija tiesības, 

pamatojoties uz Konkursa nolikuma 17.1.punktu, veikt pretendenta SIA „Latgales Ceļdaris” 

finanšu piedāvājuma pārrēķinu, izslēdzot no tā pretendenta papildinātos darbus apjomiem ar 

10.29.punktu līdz 10.46.punktam un turpmāk ņemt vērā veiktos labojumus (pārrēķinus), jo tie 

nav kvalificējami kā aritmētiskā kļūda un nav piemērojama Likuma 56.pantā aritmētisko 

kļūdu labošanai noteiktā kārtība. 

Iesniedzējs lūdza aizliegt Pasūtītājam Konkursā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA 

„Latgales Ceļdaris”, atcelt Pasūtītāja 2014.gada 30.jūnija lēmumu par Konkursa rezultātiem 

un uzdot Pasūtītājam atkārtoti izvērtēt Konkursā iesniegtos piedāvājumus. 
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[2] Iesniedzējs – piegādātāju apvienība SIA „Matthai Latvija” un „Matthäi 

Bauunternehmen GmbH & Co. KG” – 2014.gada 10.jūlijā IUB iesniedza iesniegumu par 

Pasūtītāja rīkoto Konkursu, apstrīdot Konkursa rezultātus. 

Iesniedzējs norādīja, ka atbilstoši Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2014.gada 30.jūnija 

lēmumam par Konkursa uzvarētāju tika atzīta SIA „Latgales Ceļdaris” par līgumcenu 

325 033,05 euro bez PVN. Tāpat Iesniedzējs norādīja, ka atbilstoši minētajā lēmumā 

norādītajam SIA „Latgales Ceļdaris” tika atzīta par uzvarētāju Pasūtītāja rīcības dēļ, labojot 

finanšu piedāvājumus, jo pirms šīs rīcības SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvāja cenu 398 699,82 

euro, kas publiski paziņota piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2014.gada 2.jūnijā. Līdz ar to, 

Pasūtītājam koriģējot SIA „Latgales Ceļdaris” finanšu piedāvājumu, pretendenta cena 

samazināta par 89 136,79 euro. Iesniedzējs norādīja, ka šādas finanšu piedāvājuma izmaiņas 

nav iespējams veikt aritmētisko kļūdu labošanas rezultātā Likuma 56.panta trešās daļas 

kārtībā. 

Iesniedzējs norādīja, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 6.10.6.punktu pretendentiem 

finanšu piedāvājums bija jāaizpilda saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā paredzēto finanšu 

piedāvājuma formu. Tādējādi, paziņojot pretendentu finanšu piedāvājumos ietverto līgumcenu 

2014.gada 2.jūnija sanāksmē, iepirkuma komisija vadījās pēc nolikuma 1.pielikuma formā 

ietvertajiem datiem. Iesniedzējs norādīja, ka finanšu piedāvājuma formā pretendenta cena bez 

PVN ir jānorāda vienā ailē, kas, aizpildot finanšu piedāvājumu, ir vienkārši izdarāms. Galīgās 

cenas ailē pat nav jānorāda PVN. Līdz ar to Iesniedzēja ieskatā iepirkuma komisija 

nekļūdījās, 2014.gada 2.jūnijā paziņojot SIA „Latgales Ceļdaris” cenu, kura tika samazināta 

par 89 136,79 euro. 

Iesniedzējs norādīja, ka SIA „Latgales Ceļdaris” pilnvarotā persona 2014.gada 2.jūnija 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, nepārprotami konstatējot, ka atbilstoši finanšu 

piedāvājuma formai tiek it kā kļūdaini nosaukta galīgā cena, neizteica nekādus komentārus. 

Uz piedāvājumu atvēršanas sanāksmē minēto Pasūtītāja iepirkuma komisijas jautājumu par to, 

vai kādam no pretendentiem ir iebildumi vai komentāri par sanāksmes laikā konstatēto, SIA 

„Latgales Ceļdaris” pārstāvis atbildēja noliedzoši. 

Iesniedzējs norādīja, ka Likuma 55.panta ceturtās daļas pirmais teikums maksimāli 

novērš pasūtītāja iespējamos riskus, kas saistīti ar iesniegtā piedāvājuma koriģēšanu pēc tā 

iesniegšanas termiņa beigām. Līdz ar to pasūtītāja norādītā cena neatkarīgi no tā, vai tā 

nosaukta mutvārdos vai uzrādīta pretendentam, ir uzskatāma par galīgu un nemainīgu 

lielumu. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā nosauktā cena var mainīties, veicot 

aritmētisku kļūdu labošanu Likuma 56.panta trešās daļas kārtībā. 

Iesniedzējs lūdza aizliegt Pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu Konkursā pirms 

konstatēto pārkāpumu novēršanas, uzliekot par pienākumu izvērtēt Konkursā iesniegtos 

piedāvājumus atkārtoti. 

 

 [3] No Pasūtītāja 2014.gada 18.jūlija rakstveida paskaidrojumos (vēstule Nr.2-40/762) 

norādītā izriet, ka Pasūtītājs Iesniedzēju iesniegumos minētos varbūtējos iepirkuma 

procedūras pārkāpumus neatzīst un Iesniedzēju iesniegumus uzskata par nepamatotiem. 

Pasūtītājs norādīja, ka atbilstoši 2014.gada 30.jūnija protokolam Nr.9 iepirkuma 

komisija pieņēma lēmumu atzīt SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājumu par summu 325 033,05 

euro bez PVN par atbilstošu Konkursa nolikuma prasībām un piešķirt tai tiesības noslēgt 

iepirkuma līgumu. 

Pasūtītājs norādīja, ka pretendentu finanšu piedāvājumu pārbaude notika saskaņā ar 

Konkursa nolikumā norādītajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija 

pārbaudīja katra pretendenta iesniegtos finanšu piedāvājumus. To vērtēšanas laikā iepirkuma 

komisija pārbaudīja, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts 

nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtēja un salīdzināja finanšu piedāvājumu tāmes 
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saskaņā ar nolikuma prasībām. 

Pasūtītājs norādīja, ka, iepirkuma komisijai izvērtējot SIA „Latgales Ceļdaris” finanšu 

piedāvājuma lokālo tāmi, tika konstatēts, ka papildus norādītajiem Konkursa tehnisko 

specifikāciju darbu apjomiem ir iekļauti papildu darbu apjomi no tehniskā projekta. Līdz ar 

to, ievērojot Likuma 45.panta pirmo daļu un Konkursa nolikuma 11.2.punktu, kurā ir 

noteiktas iepirkuma komisijas tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu 

piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 2014.gada 4.jūnijā lūdza 

SIA „Latgales Ceļdaris” sniegt skaidrojumus par savu iesniegto finanšu piedāvājumu. 

Iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos paskaidrojumus, 2014.gada 21.maijā publicētos 

nolikuma skaidrojumus Nr.2, ievērojot nolikuma 9.1.punktu, 17.1.punktu, nolikuma 

tehniskajās specifikācijās noteiktos darbu apjomus, Likuma 2.panta 2.punktu, nodrošinot 

piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nolēma veikt 

SIA „Latgales Ceļdaris” iesniegtā finanšu piedāvājuma pārrēķinu, izslēdzot no tā darbu 

apjomus no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam un turpmāk ņemt vērā veiktos labojumus 

(pārrēķinu). 

Pasūtītājs norādīja, ka pēc veiktajiem pārrēķiniem SIA „Latgales Ceļdaris” finanšu 

piedāvājuma pamatsumma sastādīja 325 033,05 euro, ko arī iepirkuma komisija turpmāk 

piedāvājuma vērtēšanā ņēma vērā. 

Pasūtītājs lūdza atzīt Iesniedzēju iesniegumus par nepamatotiem un atļaut slēgt 

iepirkuma līgumu ar Konkursā noteikto uzvarētāju SIA „Latgales Ceļdaris”. 

 

[4] Iesniedzējs – piegādātāju apvienība SIA „Matthai Latvija” un „Matthäi 

Bauunternehmen GmbH & Co. KG” – pēc Pasūtītāja paskaidrojumu saņemšanas 2014.gada 

29.jūlijā IUB iesniedza iesnieguma papildinājumu (2014.gada 28.jūlija vēstule Nr.2014/06-

229) pie 2014.gada 10.jūlija iesnieguma Nr.2014/ - OC1, kurā norādīja, ka ar aritmētisku 

kļūdu ir saprotama kļūda, kas radusies aritmētisku darbību rezultātā, turklāt aritmētiskās 

kļūdas ir labojamas ar aritmētiskām darbībām. Savukārt SIA „Latgales Ceļdaris” nav 

pieļāvusi aritmētisku kļūdu, bet gan piedāvājumā ir iekļāvusi papildu pozīcijas, kas Pasūtītāja 

ieskatā nebija prasītas. 

Iesniedzējs norādīja, ka atsevišķu izmaksu iekļaušana vai neiekļaušana piedāvājumā, 

ja Konkursa nolikums to tieši neaizliedz (kas nav konstatējams konkrētajā gadījumā), ir 

pretendenta ziņā, tādējādi, ja pretendents ir iekļāvis atsevišķas papildu izmaksas savā 

piedāvājumā un ja minētās izmaksas tieši ietekmē pretendenta piedāvāto līgumcenu, 

uzskatāms, ka minētās pozīcijas ir pretendenta piedāvājuma neatņemamas sastāvdaļas un uz 

tām attiecas publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu noteikumi, tai skaitā liegums 

grozīt vai labot pretendenta piedāvājumu pēc tā iesniegšanas. 

Iesniedzējs uzskata, ka konkrētajā gadījumā SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājumā nav 

konstatējama aritmētiska kļūda, kā arī nav konstatējami tādi faktiskie apstākļi, kuri ļautu 

pretendenta piedāvājumā atsevišķo izmaksu, kuras nebija obligāti prasītas, iekļaušanu 

pielīdzināt aritmētiskai kļūdai un to attiecīgi labot. Tāpat Iesniedzēja ieskatā Pasūtītājs, 

svītrojot no SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājuma darbu apjomus no 10.29.punkta līdz 

10.46.punktam, tādējādi dodot iespēju minētajam pretendentam samazināt cenu (pēc būtības 

labot piedāvājumu), izraisīja faktiski jauna SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājuma izteikšanu, 

kas, ņemot vērā Konkursa rezultātus, SIA „Latgales Ceļdaris” radīja nepamatotas 

priekšrocības attiecībā pret Iesniedzēju, kas nav pieļaujams un ir pretrunā ar Likuma 2.panta 

2.punktā noteikto vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem principu. 

 

 Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, noklausoties lietas dalībnieku iesniegumu 

izskatīšanas sēdē sniegtos paskaidrojumus, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka 
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Iesniedzēju iesniegumi par Pasūtītāja rīkotā Konkursa rezultātiem ir pamatoti. 

 

Saskaņā ar Likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt: iepirkuma atklātumu 

(1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem 

(2.punkts); valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot 

pasūtītāja risku (3.punkts). 

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatē, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 

2.1.punktu Konkursa iepirkuma priekšmets ir Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu 

ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana KF 

projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela” 

ietvaros. 

Saskaņā ar Likuma 23.panta piekto daļu iepirkuma komisija atlasa kandidātus un vērtē 

pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, iepirkuma procedūras 

dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņā ar Likuma 56.panta pirmo daļu atklātā konkursā pasūtītājs atlasa pretendentus 

saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā 

ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

Atbilstoši Konkursa nolikuma 18.2.punktam iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir 

Konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu 

apjomiem un iepirkuma priekšmetam un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 

Saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2014.gada 2.jūnija sēdes protokolā Nr.5 

norādīto savus piedāvājumus dalībai Konkursā iesniedza šādi pretendenti: 1) SIA „Ceļi un 

Tilti” ar piedāvāto līgumcenu 533 162,33 euro bez PVN; 2) Iesniedzējs – SIA „OŠUKALNS” 

– ar piedāvāto līgumcenu 376 314,29 euro bez PVN; 3) SIA „Tilts” ar piedāvāto līgumcenu 

455 935,07 euro bez PVN; 4) Iesniedzējs – piegādātāju apvienība SIA „Matthai Latvija” un 

„Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG” – ar piedāvāto līgumcenu 379 193,45 euro bez 

PVN; 5) SIA „Latgales Ceļdaris” ar piedāvāto līgumcenu 398 699,82 euro bez PVN. 

Saskaņā ar Likuma 83.panta pirmo daļu persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt 

tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura 

saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas 

tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības 

normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par 

kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām 

prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma 

komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā. 

Saskaņā ar Likuma 84.panta sesto daļu iesniegumu izskatīšanas komisija izvērtē 

iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem un pasūtītāja 

paskaidrojumiem. 

Izvērtējot Iesniedzēju iesniegumos un to pārstāvju iesniegumu izskatīšanas sēdes laikā 

norādīto, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Iesniedzēji Konkursa piedāvājumu 

vērtēšanas rezultātus apstrīd, jo uzskata, ka Pasūtītāja iepirkuma komisijas rīcība pēc SIA 

„Latgales Ceļdaris” skaidrojuma saņemšanas, labojot minētā pretendenta finanšu 

piedāvājumu un izslēdzot no tā darbu apjomus (10.29.punktā līdz 10.46.punktā ietvertie darbu 

apjomi), ir bijusi prettiesiska, jo šajā gadījumā tā nevar tikt uzskatīta ne par aritmētisku kļūdu 

labojumu, ne par piedāvājuma precizēšanu. Līdz ar to Iesniedzēju ieskatā Konkursa uzvarētāja 

(SIA „Latgales Ceļdaris”) piedāvājums ir ticis grozīts un pārkāpts Likuma 2.pantā 

nostiprinātais vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes princips, jo minētā pretendenta 

piedāvājums šādas papildu informācijas sniegšanas un iepirkuma komisijas darbības rezultātā 
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ir būtiski mainīts. 

No Pasūtītāja rakstveida paskaidrojumos un iesnieguma izskatīšanas sēdē norādītā 

izriet, ka Pasūtītājs, veicot labojumus SIA „Latgales Ceļdaris” finanšu piedāvājumā, nav 

veicis aritmētisko kļūdu labojumu, bet gan, vadoties no pretendenta sniegtā skaidrojuma, 

veicis precizējumus SIA „Latgales Ceļdaris” finanšu piedāvājumā, izslēdzot no tā darbu 

apjomus no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam, kuri tika kļūdaini iekļauti piedāvājumā, jo 

minētie darbu apjomi bija norādīti tehniskajā projektā, taču tie nebija norādīti konkursa 

tehniskajās specifikācijās. Līdz ar to minēto precizējumu rezultātā arī būtiski samazinājās SIA 

„Latgales Ceļdaris” piedāvātā līgumcena. 

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja, ka saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma 

komisijas 2014.gada 21.maija sēdes protokolā Nr.3 norādīto SIA „Siltums Jums” lūdza 

iepirkuma komisiju precizēt, par kādiem darbu apjomiem ir jāiesniedz piedāvājums, jo 

Pasūtītāja mājaslapā www.daugavpils.lv pieejamajā tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā 

un pievienotajā darbu daudzumu sarakstā papildus pie „Elektrolīnijas pārbūves” sadaļas ir 

iekļauti darbu apjomi no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam (10kV KL izbūve), savukārt 

Konkursa nolikuma tehniskajās specifikācijās minētie darbu apjomi nav iekļauti. 

Saskaņā ar iepriekš minētajā protokolā norādīto Pasūtītājs sniedza atbildi, ka projekta 

dokumentācijā ietilpst visi apjomi elektrisko tīklu pārbūvei, no kuriem daļu, t.i., 10kV KL 

izbūvi A/S „Sadales tīkls” veiks par saviem līdzekļiem; sakarā ar to šie apjomi tika izslēgti no 

iepirkuma specifikācijām; finanšu piedāvājums pretendentiem ir jāsagatavo saskaņā ar 

iepirkuma specifikācijām (6.pielikums „Darbu apjomi”). No lietas materiāliem iesniegumu 

izskatīšanas komisija konstatēja, ka identiska atbilde uz minēto jautājumu ir iekļauta 

nolikuma skaidrojumos Nr.2, kuri savukārt 2014.gada 21.maijā tika ievietoti Pasūtītāja 

mājaslapā www.daugavpils.lv. Savukārt saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.1.punktu 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2014.gada 2.jūnijam. Līdz ar to minētie 

nolikuma skaidrojumi bija publiski pieejami pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja, ka atbilstoši Pasūtītāja iepirkuma 

komisijas 2014.gada 4.jūnija sēdes protokola Nr.6 pielikumam Nr.3 SIA „Latgales Ceļdaris” 

finanšu piedāvājuma izvērtēšanas laikā netika konstatētas aritmētiskas kļūdas; iepirkuma 

komisijai izvērtējot finanšu piedāvājuma lokālo tāmi, tika konstatēts, ka papildus norādītajiem 

Konkursa nolikuma tehnisko specifikāciju darbu apjomiem ir iekļauti papildu darbu apjomi; 

tika pieņemts lēmums pieprasīt pretendentam sniegt skaidrojumu, kāpēc pretendents, 

sagatavojot finanšu piedāvājumu, ir iekļāvis šos apjomus. 

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja, ka, atbildot uz Pasūtītāja 

papildinformācijas pieprasījumu (Pasūtītāja 2014.gada 4.jūnija vēstule Nr.1.2.-6/1551), SIA 

„Latgales Ceļdaris” norādīja, ka, izanalizējot Konkursa dokumentāciju, tā sagatavoja finanšu 

piedāvājumu, ņemot vērā Excel formāta tabulu „Darbu apjomi”, kas atrodas tehniskā projekta 

mapē; failā bija „Darbu daudzumu saraksts (Kopsavilkums)” ar izmaksu pozīcijām no 

1.1.punkta līdz 10.46.punktam; kopsavilkumā bija iekļauti 10kV KL izbūves darbi; ņemot 

vērā nolikuma skaidrojumus Nr.2, SIA „Latgales Ceļdaris” sagatavoja finanšu piedāvājumu 

saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, bet agrāk sagatavoto finanšu piedāvājumu elektroniskā 

formātā neizdzēsa; līdz ar to, veicot piedāvājumam nepieciešamās dokumentācijas iesiešanu, 

no datora tika izprintēts finanšu piedāvājums ar izmaksu pozīcijām no 1.1.punkta līdz 

10.46.punktam (SIA „Latgales Ceļdaris” 2014.gada 5.jūnija vēstule Nr.01-14/97). Tāpat 

minētajā vēstulē SIA „Latgales Ceļdaris” lūdza Pasūtītāju, vērtējot tās piedāvājumu Konkursā, 

neņemt vērā darbu apjomus izmaksu pozīcijām no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam un 

piedāvājuma cenu noteikt matemātiski, sarēķinot izmaksu pozīcijas no 1.1.punkta līdz 

10.28.punktam. Tāpat iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja, ka SIA „Latgales 

Ceļdaris” savā piedāvājumā faktiski ir iekļāvusi 10kV KL izbūves darbus no 10.29.punkta 

līdz 10.46.punktam, attiecīgi iekļaujot to izmaksas savā finanšu piedāvājumā (SIA „Latgales 
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Ceļdaris” piedāvājuma 154. un 155.lpp.). 

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja, ka, izvērtējot minēto SIA „Latgales 

Ceļdaris” atbildi, Pasūtītājs nolēma veikt šī pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma 

pārrēķinu, izslēdzot no tā darbu apjomus no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam un turpmāk 

ņemt vērā veiktos labojumus, kā rezultātā tika atzīts, ka SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvātā 

līgumcena ir 325 033,05 euro bez PVN (Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2014.gada 9.jūnija 

sēdes protokols Nr.7). Līdz ar to iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA 

„Latgales Ceļdaris” (Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2014.gada 30.jūnija sēdes protokols 

Nr.9). 

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka no lietā pieejamajiem materiāliem un 

Pasūtītāja pārstāves norādītā iesniegumu izskatīšanas sēdē ir secināms, ka darbu apjomu no 

10.29.punkta līdz 10.46.punktam izslēgšanas no SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājuma pamats 

nav bijis aritmētisko kļūdu konstatēšana, bet gan piedāvājuma precizēšana atbilstoši Likuma 

45.panta trešās daļas regulējumam, nevis Pasūtītāja paskaidrojumos minētā 45.panta pirmā 

daļa, kas paredz pretendenta kvalifikāciju apliecinošo dokumentu izskaidrošanu vai 

papildināšanu. 

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka saskaņā ar Likuma 45.panta trešo daļu 

piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 

Ievērojot iepriekš minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka šajā lēmumā ir 

izvērtējams, vai Pasūtītājs, izslēdzot no SIA „Latgales Ceļdaris” finanšu piedāvājuma darbu 

apjomu no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam, nav pārsniedzis tam Likuma 45.panta trešajā 

daļā piešķirto rīcības brīvību, kā arī, vai piedāvājumu vērtējis saskaņā ar Konkursa nolikumā 

paredzēto kārtību. 

Likuma regulējuma kontekstā iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai 

papildināt. No Likuma 45.panta trešās daļas regulējuma izriet, ka iepirkuma komisijai ir 

tiesības pieprasīt pretendentam precizēt sniegto informāciju, ja tas nepieciešams, lai varētu 

izvērtēt pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā ietvertās tehniskās 

specifikācijas prasībām. Pretendenta jau iesniegtās informācijas precizēšana var izpausties, 

piemēram, kā lūgums pretendentam norādīt uz to, kur viņa iesniegtajā piedāvājumā ir 

atrodama informācija, kas apliecina atbilstību noteiktai konkursa nolikuma tehniskās 

specifikācijas prasībai (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 

22.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-156/2012). 

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka, tā kā SIA „Latgales Ceļdaris” savā 

piedāvājumā faktiski ir iekļāvusi arī 10kV KL izbūves darbus no 10.29.punkta līdz 

10.46.punktam, no tās piedāvājuma nepārprotami izriet, ka minētais pretendents ir paredzējis 

veikt minētos darbus, kaut arī no Pasūtītāja skaidrojumiem Nr.2 un Konkursa tehniskajām 

specifikācijām izriet, ka piedāvājums ir jāiesniedz tikai par tehniskajā projektā iekļautajiem 

darbu apjomiem no 1.1.punkta līdz 10.28.punktam, bet tehniskajā projektā norādītos 10kV KL 

izbūves darbu apjomus no 10.29.punkta līdz 10.46.punktam veiks A/S „Sadales tīkls” par 

saviem līdzekļiem. Līdz ar to no Pasūtītāja puses papildinformācijas pieprasījums nav bijis 

nepieciešams, lai konstatētu, ka SIA „Latgales Ceļdaris” ir paredzējusi veikt iepirkuma 

dokumentācijā nenorādītus darbus, kas ir izsecināms no paša piedāvājuma. 

Ievērojot minēto, kā arī to, ka šajā gadījumā nav konstatējamas gramatikas vai 

acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas un ka Pasūtītāja veiktie labojumi (pārrēķini) pēc būtības 

maina SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājumā iekļautos darbu apjomus, iesniegumu 

izskatīšanas komisija norāda, ka SIA „Latgales Ceļdaris” piedāvājums pēc būtības neatbilst 

Konkursa tehniskajām specifikācijām, jo tajā ir iekļauti darbu apjomi, kuru izpildi neparedz 

Konkursa nolikums. 
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Attiecīgi iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 

9.1.1.punktu finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši nolikuma 6.pielikumam „Tehniskās 

specifikācijas”; aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu. 

Savukārt saskaņā ar Konkursa nolikuma 15.1.punktu iepirkuma komisija neizskata 

pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā jebkurā 

piedāvājumu izvērtēšanas stadijā gadījumos, ja cita starpā: 1) pretendents, aizpildot 

7.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, ir to patvaļīgi grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis 

atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu 

nosaukumus, daudzumu vai mērvienību (nolikuma 15.1.11.punkts); 2) piedāvājumā ietvertais 

tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām 

(nolikuma 15.1.13.punkts). 

Papildus iesniegumu izskatīšanas komisija, izvērtējot piedāvājumu vērtēšanas rezultātā 

sniegto papildu informāciju, secina, ka, pirmkārt, Pasūtītājs ir pārsniedzis tam Likuma 

45.panta trešajā daļā piešķirto rīcības brīvību, kā arī Konkursa nolikumā paša Pasūtītāja 

paredzēto vērtēšanas kārtību, otrkārt, SIA „Latgales Ceļdaris”, sniedzot papildu informāciju, 

faktiski grozījusi tās piedāvājumu, kas vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principa aspektā 

nav pieļaujams. 

Iesniegumu izskatīšanas komisija turklāt norāda, ka tieši pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, ir atbildīgs par piedāvājumā iekļautās informācijas atbilstību Konkursa 

dokumentācijas prasībām. Līdz ar to tieši pretendents ir atbildīgs par savā finanšu 

piedāvājumā iekļautajiem darbu apjomiem un to atbilstību konkrētajām nolikuma prasībām, 

no kā savukārt izriet, ka pretendentam, sagatavojot savu piedāvājumu, ir pienākums izvērtēt 

visus iespējamos, saprātīgi paredzamos riskus, kas varētu rasties tā sagatavošanas procesā un 

kas apdraud tā atbilstību nolikumā ietvertajām prasībām. 

 Ievērojot minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka Iesniedzēju iesniegumi 

ir pamatoti. 

 Apkopojot visu iepriekš lēmumā minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, 

ka, tā kā Pasūtītāja iepirkuma komisijas pieļautie pārkāpumi ir būtiski un varēja ietekmēt 

lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatētie pārkāpumi 

novēršami, veicot atkārtotu Konkursā iesniegto piedāvājumu vērtēšanu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Likuma 2.panta, 23.panta piektās daļas, 

45.panta trešās daļas, 56.panta pirmās daļas, 83.panta pirmās daļas, 84.panta otrās daļas 

3.punkta, trešās un sestās daļas, iesniegumu izskatīšanas komisija 

nolēma: 

 – aizliegt pasūtītājam – Daugavpils novada domei – slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā 

konkursā „Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu 

ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana KF projekta „Daugavpils autotransporta 

mezgls (Vidzemes, Piekraste, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros” (id. Nr. DPD 2014/15KF) 

noteikto uzvarētāju un atcelt iepirkuma komisijas lēmumu par Konkursa rezultātiem 

(iepirkuma komisijas 2014.gada 30.jūnija sēdes protokols Nr.9); 

– uzdot pasūtītājam – Daugavpils novada domei – divdesmit darbdienu laikā no 

lēmuma saņemšanas dienas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos 

pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot atklātā konkursā „Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu 

ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana KF 

projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraste, A.Pumpura un Višķu iela)” 

ietvaros” (id. Nr. DPD 2014/15KF) iesniegtos piedāvājumus, un saskaņā ar Likuma 84.panta 

astoto daļu: 

1) pieņemt lēmumu, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem 
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pretendentiem; 

2) vienlaicīgi nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju attiecībā uz 

lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. 

 

 Saskaņā ar Likuma 85.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. 

Komisijas priekšsēdētāja 
 

M.Oga 

 


