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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes 

ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros” 

identifikācijas Nr. DPD 2018/66 
 

ZIŅOJUMS 

Daugavpilī, 2018.gada 5.oktobrī 

 

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 2018/66 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros 

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: 

29.06.2018.  

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 

vietniece: 

Dagnija Briška – Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

departamenta Projektu nodaļas vadītāja, 

 

Komisijas sekretārs 

(ar balss tiesībām): 

 

Komisijas locekli: 

 

Olga Strelkova – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas juriste, 

 

Inga Zarāne - Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas ekonomiste, 

Biruta Višņevska - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

Administratīvās un attīstības nodaļas juriste, 

Vitālijs Kalniņš – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženieris. 

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

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 2018.gada 16.maija rīkojums Nr.233. 

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

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

29.08.2018.  

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

Piedāvājumus konkursā ir iesnieguši šādi pretendenti un piedāvā šādas līgumcenas: 

N.p.

k. 

Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR bez PVN 

1. "BORG" SIA Sistēmā 
29.08.2018 plkst. 

09:12 
1393610.72 

2. "Teraleks" SIA Sistēmā 
28.08.2018 plkst. 

16:57 
995435.63 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 29.augustā, plkst.11.00. 

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: 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 20.punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies 

piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena 

būs zemākā). 

1. 2018.gada 3.septembra sēdē (prot.Nr.8) komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

41.panta sesto un astoto daļu, nolēma pieprasīt pretendentam SIA „TERALEKS” izskaidrot 

piedāvājumā iekļauto informāciju un atlikt pretendentu piedāvājumu tālāko vērtēšanu līdz 

precizējumu saņemšanai (līdz 05.09.2018.). 

2. 2018.gada 5.septembra sēdē (prot.Nr.9) komisija: 

2.1. nolēma atzīt pretendenta SIA “TERALEKS” un SIA “BORG” iesniegtos tehniskos piedāvājumus 

par atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt tālākai vērtēšanai. 

2.2. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo un devīto daļu, nolēma izlabot 

pretendenta SIA “TERALEKS” finanšu piedāvājumā un tāmēs aritmētiskas kļūdas un atzīt 

pretendenta SIA “TERALEKS” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmes par atbilstošām iepirkuma 

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

labojumus: mainās no “995 435.63” uz “1 010 111.12”. 

2.3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo un devīto daļu, nolēma izlabot 

pretendenta SIA “BORG” finanšu piedāvājumā un tāmēs aritmētiskas kļūdas un atzīt pretendenta 

SIA “BORG” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

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

mainās no “1 393 610.72” uz “1 393 610.47”. 

2.4. piedāvātas līgumcenas ar aritmētisko kļūdu labojumiem: 

N.p.k. Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN 

1. "BORG" SIA 1 393 610.47 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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N.p.k. Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN 

2. "Teraleks" SIA 1 010 111.12 

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

pretendents SIA “TERALEKS” – EUR 1 010 111.12 bez PVN. 

2.6. nolēma atzīt pretendentu SIA “TERALEKS”, reģ.Nr.41503076304, juridiskā adrese: Višķu iela 19, 

Daugavpils, LV-5410, 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 “Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros”, identifikācijas 

numurs DPD 2018/66. 

2.7. nolēma atzīt pretendenta SIA “TERALEKS” kvalifikāciju par atbilstošu konkursa nolikuma 

prasībām. 

2.8. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “TERALEKS” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. Vienlaicīgi nav konstatēts, ka attiecībā uz 

pretendentiem attiektos Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās 

sankcijas. 

2.9. 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 20.punktu, nolēma atzīt pretendentu SIA “TERALEKS”, 

reģ.Nr.41503076304, juridiskā adrese: Višķu iela 19, Daugavpils, LV-5410, par uzvarētāju atklātā 

konkursā “Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 2018/66, un 

piešķirt līguma slēgšanas tiesības par summu EUR 1 010 111.12 bez PVN; iepirkuma līgumu 

noslēgt tikai pēc finansējuma piešķiršanas attiecīgajā apjomā un nogaidīšanas termiņa beigām. 

3. 2018.gada 4.oktobra sēdē (prot.Nr.10) iepirkuma komisija: 

3.1. izskatīja SIA “TERALEKS” 03.10.2018. vēstulē Nr.JN-10-019 norādīto un konstatēja, ka atbildes 

uz minētajiem iebildumiem vairākkārt bija sniegtas gan mutiski, gan rakstiski. Attiecībā uz 

pretendenta iebildumiem par to, ka līguma projektā, kas bija iesniegts pretendentam parakstīšanai, 

termiņš nav noteikts mēnešos, ka to prasa Nolikuma nosacījumi, komisija secināja, ka atbilstoši 

konkursa nolikuma 7.2.punktam, līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma 

projekta nosacījumiem un konkursa nolikuma 7.3.punktā ir noteikti līguma izpildes posmi un 

termiņi. Pretendentam SIA “TERALEKS” iesniegtajā līguma projektā 2.1.punktā atbilstoši 

iepirkuma nolikuma prasībām ir norādīts, ka būvuzņēmēja pienākums pabeigt 1.Posma būvdarbus 

līdz 2018.gada 30.novembrim, pabeigt 2.Posma būvdarbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam 

visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Daugavpils 

pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Proti, līguma izpildes termiņš (12 

mēnešu laikā) ir noteikts atbilstoši konkursa nolikuma 7.2.punkta prasībām. Būvdarbu izpildes 

termiņš arī noteikts atbilstoši konkursa nolikuma 7.3.punktam, proti, 1.posma būvdarbus jāizpilda 

līdz 30.11.2018., 2.posma būvdarbus jāizpilda 12 (divpadsmit) mēnešu laikā. 

3.2. secināja, ka Publisko iepirkumu likumā nav noteikta īpaša forma, kādā uzvarējušajam 

pretendentam ir jāatsakās slēgt iepirkuma līgumu. Pretendents SIA “TERALEKS” neparakstīja 

iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajos termiņos. Šāda pretendenta SIA “TERALEKS” rīcība ir 

vērtējama kā ļaunprātīga laika vilcināšana. Līdz ar to, tiek kavēti iepirkuma nolikumā noteiktie 

būvdarbu izpildes termiņi. Līdz ar ko secināms, ka uzvarējušā pretendenta SIA “TERALEKS” 

rīcība apliecina, ka pretendents SIA “TERALEKS” atsakās parakstīt līgumu. 

3.3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestās daļas 3.punktu, Konkursa nolikuma 

11.6.punktu, iepirkuma komisija nolēma pieprasīt nodrošinājuma devējam, proti, AAS “BALTA” 

(polises Nr.649950288), izmaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu. 
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3.4. konstatēja, ka atbilstoši konkursa Nolikuma 20.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam, 

par nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursa atzīstams 

pretendents SIA “BORG”. 

3.5. secināja, ka pretendents SIA “BORG” nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 

pretendentu SIA “TERALEKS”. 
3.6. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta devīto un četrpadsmito daļu, ievērojot 

Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 18.punktu, 23.punktu, nolēma atzīt pretendentu SIA “BORG”, reģ.Nr.41503012572, 

juridiskā adrese: Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils, LV-5404, 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 

“Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā 

Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/66. 

3.7. nolēma atzīt pretendenta SIA “BORG” kvalifikāciju par atbilstošu konkursa nolikuma prasībām. 

3.8. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “BORG” sankcijas nav piemērotas. 

3.9. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “BORG” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

3.10. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu, 

23.punktu, konkursa Nolikuma 20.punktu, nolēma: atcelt iepirkuma komisijas 2018.gada 

5.septembrī pieņemto lēmumu (protokola Nr.9 26.punkts) par uzvarētāju -pretendentu SIA 

“TERALEKS”, reģ.Nr.41503076304, juridiskā adrese: Višķu iela 19, Daugavpils, LV-5410, 

atklātā konkursā “Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 

2018/66; atzīt pretendentu SIA “BORG”, reģ.Nr.41503012572, juridiskā adrese: Mazā Dārza iela 

5-7, Daugavpils, LV-5404, par uzvarētāju atklātā konkursā “Būvdarbi projekta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, 

Daugavpilī” ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 2018/66, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības 

par summu EUR 1 393 610.47 bez PVN; iepirkuma līgumu noslēgt tikai pēc finansējuma 

piešķiršanas attiecīgajā apjomā un nogaidīšanas termiņa beigām. 

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

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

nav 

3 pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

nav 

4 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 

5 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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6 piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

nav 

7 iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam 

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 

nav 

8 konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 


