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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 

identifikācijas Nr. DPD 2017/174 
 

ZIŅOJUMS 

par konkursa 1.DAĻU, 2.DAĻU, 3.DAĻU, 4.DAĻU, 6.DAĻU, 8.DAĻU, 10.DAĻU, 

11.DAĻU, 12.DAĻU, 13.DAĻU 

Daugavpilī, 2018.gada 17.aprīlī 

 

1. pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, 

Daugavpils, LV-5401 

iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2017/174 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība 

2. datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds 

ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

12.01.2018.  

3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

Ainārs Streiķis – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas vadītājs, 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks 

 

Komisijas sekretāre (ar 

balss tiesībām) 

 

Komisijas locekli: 

Artūrs Džeriņš – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks, 

 

Olga Strelkova – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas juriste, 

 

Inga Zarāne – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas ekonomiste, 

Jevgēnijs Simanovičs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde 

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženieris 

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Olga Strelkova. 
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Komisijas izveidošanas pamats:  

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 11.decembra rīkojums Nr.333, 2018.gada 

16.aprīļa rīkojums Nr.56. 

4. piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā 

steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts: 

12.02.2018.  

5. to piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

Piedāvājumus konkursā ir iesnieguši šādi pretendenti: 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

1. "Global Project" SIA Sistēmā 11.02.2018. plkst. 21:42 

2. "JOE" SIA Sistēmā 09.02.2018. plkst. 15:51 

3. "Piegādātāju apvienība SIA 

Latvijasmernieks.lv; SIA Terra 

standart un OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

Sistēmā 12.02.2018. plkst. 08:56 

4. "Projekts EAE" SIA Sistēmā 09.02.2018. plkst. 16:31 

5. "REM PRO" SIA Sistēmā 12.02.2018. plkst. 09:19 

6. "SKA projekts" SIA Sistēmā 11.02.2018. plkst. 00:05 

7. "Vertex projekti" SIA Sistēmā 11.02.2018. plkst. 14:05 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 12.februārī, plkst.10.00. 

7. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji: Saskaņā ar konkursa Nolikuma 49.punktu, komisija katrā 

konkursa daļā izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko 

atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

Konkurss ir sadalīts 13.daļās. 

2018.gada 21.marta sēdē (prot.Nr.3) komisija: 

1. konstatēja, ka visi pretendenti ir iesnieguši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma 

nodrošinājumu. 

2. nolēma: 

2.1. izlabot pretendenta SIA “Global Project” finanšu piedāvājumos un tāmēs aritmētiskas 

kļūdas; 

2.2. izlabot Elektronisko iepirkumu sistēmas 10.DAĻĀ ģenerētā piedāvājuma ailē “Cena” 

pieļauto pārrakstīšanās kļūdu līgumcenas apmērā un aizstāt  “10569.90” ar 

“11891.14”; 
2.3. atzīt pretendenta SIA “Global Project” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

finanšu piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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tehniskās specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai, ņemot vērā šādus aritmētisko 

un pārrakstīšanas kļūdu labojumus: 

- 10.DAĻĀ mainās no “10569.90” uz “11891.14”; 

- 13.DAĻĀ mainās no “31771.13” uz “31771.14”. 

3. nolēma: 

3.1. izlabot pretendenta SIA “JOE” finanšu piedāvājumos un tāmēs aritmētiskas kļūdas. 

3.2. atzīt pretendenta SIA “JOE” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos finanšu 

piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai, ņemot vērā šādus aritmētisko kļūdu 

labojumus: 

- 10.DAĻĀ mainās no “13600.13” uz “14100.76”. 

- 13.DAĻĀ mainās no “42308.22” uz “42558.22”. 

4. nolēma: 

4.1. izlabot pretendenta pilnsabiedrības “Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA 

Terra standart un OU Reaalprojekt” finanšu piedāvajumos un tāmēs aritmētiskas kļūdas. 

4.2. atzīt pretendenta pilnsabiedrības “Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra 

standart un OU Reaalprojekt” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos finanšu 

piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai, ņemot vērā pārrakstīšanas kļūdu un šādus 

aritmētisko kļūdu labojumus: 

- 1.DAĻĀ mainās no “18705.50” uz “18705.05”; 

- 9.DAĻĀ mainās no “21266.20” uz “21385.80”. 

5. nolēma: 

5.1. izlabot Elektronisko iepirkumu sistēmas 13.DAĻĀ ģenerētā piedāvājuma ailē “Cena” 

pieļauto pārrakstīšanās kļūdu līgumcenas apmērā un aizstāt  “42714.00” ar “76021.00”. 
5.2. atzīt pretendenta SIA “Projekts EAE” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

finanšu piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai, ņemot vērā šādus pārrakstīšanas kļūdu 

labojumus: 

- 13.DAĻĀ mainās no “42714.00” uz “76021.00”. 

6. nolēma atzīt pretendenta SIA “REM PRO” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

finanšu piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai. 

7. nolēma atzīt pretendenta SIA “SKA projekts” 1., 2., 8. DAĻAI iesniegtos finanšu piedāvājumus, 

darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām, 

virzīt tālākai vērtēšanai. 

8. nolēma atzīt pretendenta SIA “Vertex projekti” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

finanšu piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma Nolikuma un 

tehniskās specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai; 

9. nolēma atzīt pretendenta SIA “Global Project” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

tehniskos piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt 

tālākai vērtēšanai. 

10. nolēma atzīt pretendenta SIA “JOE” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos tehniskos 

piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt tālākai 

vērtēšanai. 
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11. nolēma atzīt pretendenta pilnsabiedrības “Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA 

Terra standart un OU Reaalprojekt” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos tehniskos 

piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt tālākai 

vērtēšanai. 

12. nolēma atzīt pretendenta SIA “Projekts EAE” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

tehniskos piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un 

virzīt tālākai vērtēšanai. 

13. nolēma atzīt pretendenta SIA “REM PRO” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

tehniskos piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un 

virzīt tālākai vērtēšanai. 

14. nolēma atzīt pretendenta SIA "SKA projekts" 1., 2., 8.DAĻAI iesniegtos tehniskos 

piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt tālākai 

vērtēšanai. 

15. nolēma atzīt pretendenta SIA “Vertex projekti” 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. un 13.DAĻAI iesniegtos 

tehniskos piedāvājumus par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un 

virzīt tālākai vērtēšanai. 

16. Pretendentu piedāvātās līgumcenas pēc aritmētisko un pārrakstīšanās kļūdu labošanas ir šādas: 

Daļai Nr. 1 - 1.DAĻA: Būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai 

pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 1.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 13429.13 

 

"JOE" SIA EIRO 13220.5 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 18705.05 (labota) 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 26600.5 

 

"REM PRO" SIA EIRO 19280 

 

"SKA projekts" SIA EIRO 18958.33 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 18626.8 

 

Daļai Nr. 2 - 2.DAĻA: Būvprojekta „Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai 

pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 2.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 11990.25 

 

"JOE" SIA EIRO 15052.6 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

EIRO 17562.4 
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Pretendents Cena 2.DAĻĀ 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

"Projekts EAE" SIA EIRO 23213 

 

"REM PRO" SIA EIRO 19280 

 

"SKA projekts" SIA EIRO 15101.86 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 17411 

 

Daļai Nr. 4 - 4.DAĻA: Būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai 

pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 4.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 7522.31 

 

"JOE" SIA EIRO 8481.22 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 10823.6 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 12625 

 

"REM PRO" SIA EIRO 9280 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 12911 

 

Daļai Nr. 6 - 6.DAĻA: Būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai 

pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 6.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 6587.44 

 

"JOE" SIA EIRO 7650.08 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 9952.5 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 11736.4 

 

"REM PRO" SIA EIRO 9280 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 11111 
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Daļai Nr. 8 - 8.DAĻA: Būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, 

Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska 

ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 8.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 21490.32 (labota) 

 

"JOE" SIA EIRO 30746.83 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 35947.5 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 42916.4 

 

"REM PRO" SIA EIRO 28820 

 

"SKA projekts" SIA EIRO 32348.93 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 46233 

 

Daļai Nr. 10 - 10.DAĻA: Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, 

Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un 

autoruzraudzība 

Pretendents Cena 10.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 11891.14 (labota) 

 

"JOE" SIA EIRO 14100.76 (labota) 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 21036.8 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 24266.3 

 

"REM PRO" SIA EIRO 13280 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 28622 

 

Daļai Nr. 12 - 12.DAĻA: Būvprojekta “Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai 

pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 12.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 5436 

 

"JOE" SIA EIRO 6251.2 
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Pretendents Cena 12.DAĻĀ 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 8731.5 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 11766.9 

 

"REM PRO" SIA EIRO 8280 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 12111 

 

Daļai Nr. 13 - 13.DAĻA: Būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, 

Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz 

Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no 

Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 13.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 31771.14 (labota) 

 

"JOE" SIA EIRO 42558.22 (labota) 

 

"Piegādātāju apvienība 

SIA 

Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un 

OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

EIRO 41939.55 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 76021 (labota) 

 

"REM PRO" SIA EIRO 38280 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 65858 

 

17. konstatēja, ka no visiem iesniegtajiem atbilstošajiem piedāvājumiem, viszemāko cenu piedāvā: 

17.1.1. iepirkuma 1.DAĻĀ pretendents SIA “JOE” – EUR 13220.50 bez PVN; 

17.1.2. iepirkuma 2.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 11990.25 bez PVN; 

17.1.3. iepirkuma 4.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 7522.31 bez PVN; 

17.1.4. iepirkuma 6.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 6587.44 bez PVN; 

17.1.5. iepirkuma 8.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 21490.32 bez PVN; 

17.1.6. iepirkuma 10.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 11891.14 bez PVN; 

17.1.7. iepirkuma 12.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 5436.00 bez PVN; 

17.1.8. iepirkuma 13.DAĻĀ pretendents SIA “Global Project” – EUR 31771.14 bez PVN. 

18. salīdzināja potenciālo uzvarētāju SIA “JOE”, SIA “Global Project” piedāvātās līgumcenas ar 

paredzamajām līgumcenām un nekonstatēja, ka potenciālo uzvarētāju piedāvājumi būtu 

pirmsšķietami nepamatoti lēti. 
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19. konstatēja, ka atbilstoši konkursa Nolikuma 49.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam, par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursa:  

19.1. 1.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “JOE”; 

19.2. 2.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”; 

19.3. 4.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”; 

19.4. 6.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”; 

19.5. 8.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”; 

19.6. 10.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”; 

19.7. 12.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”; 

19.8. 13.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”. 

20. secināja, ka: 

20.1. pretendenta SIA "Global Project" piedāvātā līgumcena Konkursa 1.DAĻĀ nav zemāka; 

20.2. pretendenta SIA "JOE" piedāvātā līgumcena Konkursa 2.DAĻĀ, 4.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 

8.DAĻĀ, 10.DAĻĀ, 12.DAĻĀ un 13.DAĻĀ nav zemāka; 

20.3. pretendenta Pilnsabiedrība “Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra 

standart un OU Reaalprojekt” piedāvātā līgumcena Konkursa 1.DAĻĀ, 2.DAĻĀ, 

4.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 8.DAĻĀ, 10.DAĻĀ, 12.DAĻĀ un 13.DAĻĀ nav zemāka; 

20.4. pretendenta SIA "Projekts EAE" piedāvātā līgumcena Konkursa 1.DAĻĀ, 2.DAĻĀ, 

4.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 8.DAĻĀ, 10.DAĻĀ, 12.DAĻĀ un 13.DAĻĀ nav zemāka; 

20.5. pretendenta SIA "REM PRO" piedāvātā līgumcena Konkursa 1.DAĻĀ, 2.DAĻĀ, 

4.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 8.DAĻĀ, 10.DAĻĀ, 12.DAĻĀ un 13.DAĻĀ nav zemāka; 

20.6. pretendenta SIA "SKA projekts" piedāvātā līgumcena Konkursa 1.DAĻĀ, 2.DAĻĀ, 

8.DAĻĀ nav zemāka; 

20.7. pretendenta SIA "Vertex projekti” piedāvātā līgumcena Konkursa 1.DAĻĀ, 2.DAĻĀ, 

4.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 8.DAĻĀ, 10.DAĻĀ, 12.DAĻĀ un 13.DAĻĀ nav zemāka. 

21. nolēma atzīt pretendentu SIA “JOE”, SIA “Global Project” kvalifikāciju par atbilstošu 

konkursa nolikuma prasībām. 

22. nolēma atzīt SIA “JOE”, reģ.Nr.43603067147, juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, 

par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 1.DAĻĀ; 

23. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 2.DAĻĀ; 

24. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 4.DAĻĀ; 

25. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 6.DAĻĀ; 

26. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 
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līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 8.DAĻĀ; 

27. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 10.DAĻĀ; 

28. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 12.DAĻĀ; 

29. nolēma atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, 

Rīga, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 13.DAĻĀ; 

2018.gada 16.aprīļa iepirkuma komisijas sēdē (prot.Nr.5) komisija: 

1. Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 

ir zudusi nepieciešamība pēc konkursa 3.DAĻAS un 11.DAĻAS priekšmetā noteiktā 

pakalpojuma 2018.gadā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu 

Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, nolēma: 

1.1. pārtraukt Konkursu “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2017/174, 3.DAĻĀ “Būvprojekta „Ezeru ielas 

posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un 

autoruzraudzība”, sakarā ar nepieciešamības zudumu, proti, SIA “Daugavpils ūdens” 

realizēs savus projektus konkursa 3.DAĻAS minētajos posmos un nav lietderīgi pasūtīt 

konkursa 3.DAĻAS priekšmetā noteikto pakalpojumu, jo tehniskās prasības tiks 

precizētas; 

1.2. pārtraukt Konkursu “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2017/174, 11.DAĻĀ “Būvprojekta “Ūdru ielas 

posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru 

ielai, Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Zaru ielas posmā no Rubeņu 

ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, sakarā ar 

nepieciešamības zudumu, proti, SIA “Daugavpils ūdens” realizēs savus projektus konkursa 

11.DAĻAS minētajos posmos un nav lietderīgi pasūtīt konkursa 11.DAĻAS priekšmetā 

noteikto pakalpojumu, jo tehniskās prasības tiks precizētas. 

2. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentiem SIA “JOE” un SIA “Global Project” nepastāv 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, 60.panta devīto daļu, Ministru 

kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 16.punktu,  konkursa Nolikuma 49.punktu, nolēma: 

3.1. atzīt SIA “JOE”, reģ.Nr.43603067147, juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, par 

uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 1.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 13220.50 bez PVN; 

3.2. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 



10 

 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 2.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 11990.25 bez PVN; 

3.3. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 4.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 7522.31 bez PVN; 

3.4. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 6.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 6587.44 bez PVN; 

3.5. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 8.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 21490.32 bez PVN; 

3.6. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 10.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 11891.14 bez PVN; 

3.7. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 12.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 5436.00 bez PVN; 

3.8. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 13.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 31771.14 bez PVN. 

 Konkursa 5.DAĻĀ, 7.DAĻĀ un 9.DAĻĀ lēmums par uzvarētāju vēl nav pieņemts. 

8. informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

nav 

9. pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

nav 

10. ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”  19. punktu: 

nav 

11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

nav 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

nav 

13. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam 

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 

nav 

14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 


