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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi projekta “Jauno Stropu 

promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros izbūvētajā laukumā” 

identifikācijas Nr. DPD 2018/90 
 

ZIŅOJUMS 

Daugavpilī, 2018.gada 7.septembrī 

 

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 2018/90 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma ierīkošanas 

darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” 

ietvaros izbūvētajā laukumā 

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: 

12.07.2018.  

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 

 

 

 

Komisijas locekļi: 

 

 

 

 

 

Komisijas sekretārs (ar balss 

tiesībām) 

 

 

Oksana Grigorjeva – Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskās 

nodaļas vadītāja, 

 

Ilga Leikuma – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas juriste, 

Inga Zarāne – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas ekonomiste, 

Līga Brenča - Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, 

Olga Strelkova - Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas juriste. 
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Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Olga Strelkova. 

Komisijas izveidošanas pamats:  

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores 2018.gada 3.jūlija rīkojums Nr.327. 

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

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

03.08.2018.  

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

Piedāvājumus konkursā ir iesnieguši šādi pretendenti un piedāvā šādas līgumcenas: 

Daļai Nr. 1 - 1.DAĻA: "Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanas darbi" 

Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena 

"City Service Engineering" SIA 03.08.2018 plkst. 09:23 EIRO 70833.66 

"JLD" SIA 02.08.2018 plkst. 12:32 EIRO 69093.23 

"VAVEĻ" SIA 02.08.2018 plkst. 15:49 EIRO 57598.3 

 

Daļai Nr. 2 - 2.DAĻA: "Vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi" 

Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena 

"Arena Sports" SIA 03.08.2018 plkst. 12:47 EIRO 68653.65 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 3.augustā, plkst.14.00. 

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 58.punktu, iepirkuma 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. 

1. 2018.gada 16.augusta sēdē (prot.Nr.3) komisija: 

1.1. nolēma pieprasīt pretendentam SIA „Arena Sports” izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto 

informāciju, nosakot termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai, ne vēlāk kā līdz 

2018.gada 22.augustam (ieskaitot) un atlikt pretendenta piedāvājuma tālāko vērtēšanu līdz 

precizējumu saņemšanai. 

1.2. konstatēja, ka Iepirkuma nolikuma 40.2.punkts nosaka, ka pretendents konkursa 1. un 

2.DAĻAI atsevišķi sastāda un iesniedz lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 

2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, beigās pievienojot virsizdevumu daļu un 

peļņu. Pretendenta SIA “City Service Engineering” iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst 

iepirkuma nolikuma prasībām, jo iesniegtā tāme nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 

03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, proti, nav norādīti virsizdevumi un peļņa. 

1.3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 41.panta pirmo daļu, Konkursa nolikuma 

39.punktu, nolēma noraidīt pretendenta SIA “City Service Engineering”, reģ.Nr.40003819844, 

piedāvājumu 1.DAĻĀ kā Iepirkuma nolikuma prasībām neatbilstošu, jo pretendenta 

iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, proti, pretendents ir 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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iesniedzis Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un iepirkuma 

nolikuma 39.punkta prasībām neatbilstošo piedāvājumu. 

1.4. nolēma izlabot pretendenta SIA “JLD” finanšu piedāvājumā un tāmē aritmētiskas kļūdas un 

atzīt pretendenta SIA “JLD” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmi par atbilstošām iepirkuma 

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

labojumus: mainās no “69093.23” uz “69086.39”. 

1.5. nolēma pieprasīt pretendentam SIA „VAVEĻ” izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto 

informāciju, proti, sniegt skaidrojumu par darbaspēka resursu piesaisti, būvdarbu metodēm, 

izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas 

apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam, lai veikt darbus pretendenta lokālajā tāmē noteikto 

darbaspēka cilvēkstundu ietvaros, nosakot termiņu nepieciešamās informācijas un dokumenta 

iesniegšanai, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 22.augustam (ieskaitot) un atlikt pretendentu 

piedāvājumu tālāko vērtēšanu līdz precizējumu saņemšanai. 

2. 2018.gada 3.septembra sēdē (prot.Nr.4) komisija: 

2.1. nolēma izlabot pretendenta SIA „VAVEĻ” finanšu piedāvājumā un tāmē aritmētiskās kļūdas un 

atzīt pretendenta SIA „VAVEĻ” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmi par atbilstošām Konkursa 

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

labojumus: piedāvātā līgumcena mainās no “57598.30” uz “57398.30”. 

2.2. nolēma izlabot pretendenta SIA “Arena Sports” finanšu piedāvājumā un tāmē aritmētiskās kļūdas 

un atzīt pretendenta SIA “Arena Sports” iesniegto finanšu piedāvājumu un tāmi par atbilstošām 

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

kļūdu labojumus: piedāvātā līgumcena mainās no “68653.65” uz “68890.95”. 

2.3. pēc aritmētisko kļūdu labojumu pretendentu piedāvātās līgumcenas Konkursa 1. un 2.DAĻĀ ir 

šādas: 

Daļai Nr. 1 - 1.DAĻA: "Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanas darbi" 

Pretendents Cena 

"JLD" SIA EIRO 69086.39 

"VAVEĻ" SIA EIRO 57398.30 

 

 Daļai Nr. 2 - 2.DAĻA: "Vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi" 

Pretendents Cena 

"Arena Sports" SIA EIRO 68890.95 

2.4. nolēma atzīt pretendentu SIA “JLD” un SIA “VAVEĻ” tehniskos piedāvājumus Konkursa 1.DAĻĀ 

par atbilstošajiem Konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām Konkursa 1.DAĻĀ. 

2.5. nolēma atzīt pretendenta SIA “Arena Sports” tehnisko piedāvājumu Konkursa 2.DAĻĀ par 

atbilstošu Konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām Konkursa 2.DAĻĀ. 

2.6. nolēma atzīt pretendentu SIA “JLD” un SIA “VAVEĻ” kvalifikāciju par atbilstošu Konkursa 

nolikuma 1.DAĻAS prasībām. 

2.7. nolēma atzīt pretendenta SIA “Arena Sports” kvalifikāciju par atbilstošu Konkursa nolikuma 

2.DAĻAS prasībām. 

2.8. konstatēja, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 58.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar viszemāko cenu): 

- Konkursa 1.DAĻĀ piedāvā pretendents SIA “VAVEĻ”; 

- Konkursa 2.DAĻĀ piedāvā pretendents SIA “Arena Sports”. 

2.9. nolēma: 

- atzīt SIA “VAVEĻ”, reģ.Nr. 41503059605, Gaismas iela 22 - 20, Daugavpils, LV-5414, par 

pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma 
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slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma ierīkošanas 

darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” 

ietvaros izbūvētajā laukumā”, identifikācijas numurs DPD 2018/90,  1.DAĻĀ “Bērnu rotaļu 

laukuma ierīkošanas darbi”; 

- atzīt SIA “Arena Sports”, reģ.Nr. 50003971471, Saulgriežu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2111, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Bērnu rotaļu laukuma un 

vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un 

pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros izbūvētajā laukumā”, identifikācijas numurs 

DPD 2018/90,  2.DAĻĀ “Vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi”; 

- pārbaudīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likumā norādīto izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz 

pretendentiem; 

- atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu Konkursa 1. un 2.DAĻĀ līdz minētās informācijas 

pārbaudei. 

3. 2018.gada 3.septembra sēdē (prot.Nr.5) komisija: 

3.1. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentiem SIA „VAVEĻ”, reģ.Nr. 41503059605, un SIA „Arena 

Sports”, reģ.Nr. 50003971471, 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. 

3.2. nolēma atzīt SIA “VAVEĻ”, reģ.Nr. 41503059605, Gaismas iela 22 - 20, Daugavpils, LV-5414, 

par uzvarētāju atklātā konkursa „Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi 

projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros 

izbūvētajā laukumā”, identifikācijas numurs DPD 2018/90, 1.DAĻĀ „Bērnu rotaļu laukuma 

ierīkošanas darbi” un piešķirt pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par summu EUR 

57 398,30 bez PVN; 

3.3. nolēma atzīt SIA “Arena Sports”, reģ.Nr. 58, Saulgriežu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas 

nov., LV-2111, par uzvarētāju atklātā konkursa „Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma 

ierīkošanas darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, 

Daugavpilī” ietvaros izbūvētajā laukumā”, identifikācijas numurs DPD 2018/90, 2.DAĻĀ 

„Vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi” un piešķirt pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības par summu EUR 68 890,95 bez PVN. 

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: 

Konkursa nolikuma 40.2.punkts nosaka, ka pretendents konkursa 1. un 2.DAĻAI atsevišķi 

sastāda un iesniedz lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija 

noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, beigās pievienojot virsizdevumu daļu un peļņu. 

Pretendenta SIA “City Service Engineering” iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst 

Konkursa nolikuma prasībām, jo iesniegtā tāme nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 

03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, proti, nav norādīti virsizdevumi un peļņa. 
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Atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 20.punktam un 4.pielikumam, 

tāmē jābūt norādītai virsizdevumu daļai un peļņai. 

Komisijai piedāvājumu vērtēšanas laikā nav tiesības atkāpties no iepirkuma procedūras 

dokumentācijā izvirzītajām prasībām, kā arī labot pretendentu tehnisko un finanšu 

piedāvājumus, lemjot, kuri no darbiem un izmaksu pozīcijām tiks vērtētas un kuras nē. Tāpat 

konkrētajā gadījumā nav pamata atsaukties uz aritmētisko kļūdu labošanu, jo aritmētiskas 

kļūdas ir vienīgi tādas kļūdas, kuras ir radušās un var tikt labotas, veicot aritmētiskas darbības. 

Līdz ar to pretendents SIA “City Service Engineering” iesniedzis Konkursa nolikuma 

prasībām neatbilstošu piedāvājumu un ir noraidāms. 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 41.panta pirmo daļu, Konkursa nolikuma 

39.punktu, Komisija nolēma noraidīt pretendenta SIA “City Service Engineering”, 

reģ.Nr.40003819844, piedāvājumu Konkursa 1.DAĻĀ kā Konkursa nolikuma prasībām 

neatbilstošu, jo pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma 

prasībām, proti, pretendents ir iesniedzis Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu 

Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”” prasībām un Konkursa nolikuma 39.punkta prasībām neatbilstošu piedāvājumu. 

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: 

Komisija 2018.gada 3.septembra sēdē (prot.Nr.4) konstatēja, ka Konkursa 2.DAĻĀ piedāvājumu 

ir iesniedzis tikai viens pretendents – SIA “Arena Sports”. Komisija vērtēja, vai minētais apstāklis 

nav par pamatu Konkursa pārtraukšanai 2.DAĻĀ. Komisija konstatēja, ka, lai kvalificētos dalībai 

Konkursa 2.DAĻĀ nekādas specifiskas prasības attiecībā uz pretendentu saimniecisko un 

finansiālo stāvokli netika prasītas. Komisija konstatēja, ka Konkursa nolikumā izvirzītās 

pretendentu atlases prasības Konkursa 2.DAĻĀ ir objektīvas un atbilstošas tehnisko specifikāciju 

darbu apjomiem. Attiecībā uz pretendentu pieredzi tika prasīts, lai pretendents būtu ieguvis 

pieredzi, kvalitatīvi izpildot vismaz 2 (divus) līgumus, kas paredzēja bērnu rotaļu vai vingrošanas 

laukumu izbūves vai pārbūves darbu veikšanu (tajā skaitā rotaļu vai vingrošanas iekārtu piegādi 

un uzstādīšanu), vai bērnu rotaļu vai vingrošanas iekārtu izbūvi (piegādi un uzstādīšanu) bērnu 

rotaļu vai vingrošanas laukumos. Analoģiskas prasības tika noteiktas atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam. Pieredzes prasība ir samērīga veicamajiem darbiem, turklāt līdzīga kvalifikācijas 

prasība tika noteikta arī dalībai Konkursa 1.DAĻĀ. Komisija konstatēja, ka kvalifikācijas prasības 

Konkursa 2.DAĻĀ bija noteiktas samērīgas, līdz ar to nav pamata Konkursa pārtraukšanai 

2.DAĻĀ. 

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

iepirkuma procedūru: 

nav 

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 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 


