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Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 

Iepirkumu procedūras 

 

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana 

atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes 

ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros) 

 

identifikācijas numurs DPD 2017/145 

 

ZIŅOJUMS 

 

Daugavpilī,                      2018.gada 15.februārī 

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 domes, Daugavpils, K.Valdemāra 

iela 1, LV-5401 

iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2017/145 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets –  
Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības 

iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. 

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: 

10.11.2017.  

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

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

A.Streiķis –  Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

I.Ķipure –  Domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas eksperte projektu 

jautājumos 

Komisijas sekretārs (ar balss tiesībām): 

A.Kriviņš – Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists 

Komisijas locekļi: 

I.Zarāne –  Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste 
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O.Galančuka –Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības 

nodaļas Projektu tehniskais vadītājs 

V.Kalniņš – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Saimnieciskās nodrošinājuma 

daļas būvinženieris 

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Domes Centralizēto iepirkumu nodaļas 

jurists A.Kriviņš. 

Komisijas izveidošanas pamats:  

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores 2017.gada 24.oktobra rīkojums Nr.512. 

 

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

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

29.12.2017. (grozītais – pagarināts). 

 

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

Nr.p.k. Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

1. "Belmast Būve" SIA Sistēmā 22.12.2017. plkst. 17:40 

2. "BORG" SIA Sistēmā 29.12.2017. plkst. 08:37 

3. "Lagron" SIA Sistēmā 28.12.2017. plkst. 19:36 

4. "Modus būve" SIA Sistēmā 29.12.2017. plkst. 09:05 

5. Trīs personu apvienība Sistēmā 28.12.2017. plkst. 13:14 

 

Pretendentu piedāvātās cenas: 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Piedāvātā cena EUR bez PVN  

 

"Belmast Būve" SIA EIRO 2525459.44 

 

"BORG" SIA EIRO 2444444.44 

 

"Lagron" SIA EIRO 2490314.02 

 

"Modus būve" SIA EIRO 1728584.12 

 

Trīs personu apvienība EIRO 1683776.91 

 

 

Aritmētisko kļūdu pārbaude iesniegtajos piedāvājumos 

 

Iepirkumu komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu SIA "Belmast Būve", SIA 

"BORG", SIA “Lagron", SIA “Modus būve", Trīs personu apvienība iesniegtajos piedāvājumos. Ir 

konstatētas šādas aritmētiskās kļūdas pretendentu iesniegtajos piedāvājumos: 

SIA “Belmast būve” piedāvājumā (2525459.44 bez PVN) ir jāveic kļūdu labojums un labotā 

piedāvājuma summa piedāvājumā sastāda EUR 2525412.17 bez PVN: 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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Lokālās tāmes Nr.1-2, pozīcijas Nr. 20 apakšpozīcijās "šuvju lente" -390m  un "amortizējoša 

lente"- 340m neatbilstoši apjomi (sask.ar specif. attiecīgi-330m un 264m). Veikti labojumi 

saskaņā ar specifikāciju. 

 

SIA “BORG” piedāvājumā (2444444.44 bez PVN) ir jāveic kļūdu labojums. un labotā 

piedāvājuma summa piedāvājumā sastāda EUR 2343754.24 bez PVN: 

Lokālajā tāmē Nr.2-9 pretendents atsevišķās pozīcijās ir iekļāvis izmaksas, lai gan saskaņā 

ar sniegtajām atbildēm lokālā tāme 2-9 nav jāiekļauj aprēķinā. Veikti labojumi. 

 

SIA “LAGRON” piedāvājumā (2490314.02 bez PVN) aritmētiskās kļūdas nav konstatētas. 

 

SIA “Modus Būve” piedāvājumā (1728584.12 bez PVN) ir jāveic kļūdu labojums un labotā 

piedāvājuma summa piedāvājumā sastāda EUR 1728599.29 bez PVN: 

Lokālajā tāmē Nr.1-5 norādīti kļūdaini apjomi sekojošās pozīcijās: Nr.1 "montāžas putas"-

114 gb. (pareizi-112 gb.) un "atdures"- 108 gb. (pareizi-106 gb.); Nr.3 "montāžas putas"-4 

gb. (pareizi-3 gb.); Nr.4 "ugunsdrošas montāžas putas"-32 gb. (pareizi-37 gb.) un "atdures"- 

24 gb. (pareizi-27 gb.). Veikti labojumi saskaņā ar specifikāciju. 

 

Trīs personu apvienība piedāvājumā (1683776.91 bez PVN) ir jāveic kļūdu labojums un labotā 

piedāvājuma summa piedāvājumā sastāda EUR 1683964.82 bez PVN: 

Lokālās tāmes Nr.2-1 pozīcijās Nr.1.11, 1.20, 2.7, 2.14, 3.7, 3.11 kļūdaini aprēķināta darba 

alga visam apjomam, līdz ar to pozīciju izmaksas aprēķinātas neatbilstoši. Pozīcijā Nr. 1.16 

vispār nav aprēķinātas darba veida izmaksas visam apjomam. Veikti labojumi. 

Lokālās tāmes Nr.2-2 pozīcijā Nr.10 kļūdaini aprēķināta darba alga visam apjomam, līdz ar 

to pozīcijas izmaksas aprēķinātas neatbilstoši. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-3. Pozīcijās Nr.297, 298, 303, 304, 307 kļūdaini aprēķināta darba alga par 

darba veida vienību un vienības izcenojums kopā. Pozīcijās Nr. 297, 298, 299, 302, 303, 304, 

307 kļūdaini aprēķināta darbietilpība. Pozīcijās Nr. 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 

307 kļūdaini aprēķināta darba alga visam apjomam un minēto pozīciju izmaksas kopā visam 

darba veida apjomam aprēķinātas neatbilstoši. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-4. Pozīcijā Nr.9 kļūdaini aprēķināta darba alga par darba veida vienību un 

vienības izcenojums kopā, kā arī darba alga visam apjomam un pozīcijas izmaksas kopā 

visam darba veida apjomam. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-5. Pozīcijā Nr.47 kļūdaini aprēķināta darba alga par darba veida vienību 

un vienības izcenojums kopā, kā arī darba alga visam apjomam un pozīcijas izmaksas kopā 

visam darba veida apjomam. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-6. Pozīcijā Nr.5.9 kļūdaini aprēķināta darba alga par darba veida vienību 

un vienības izcenojums kopā, kā arī darba alga visam apjomam un pozīcijas izmaksas kopā 

visam darba veida apjomam. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-10. Pozīcijā Nr.3 kļūdaini aprēķināta darba alga visam apjomam un 

pozīcijas izmaksas kopā visam darba veida apjomam. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-11. Pozīcijās Nr.5 un 6 kļūdaini aprēķināta darba alga visam apjomam un 

pozīcijas izmaksas kopā visam darba veida apjomam. Veikti labojumi. 

Lokālā tāme Nr.2-12. Pozīcijās Nr.2 kļūdaini aprēķināta darba alga visam apjomam un 

pozīcijas izmaksas kopā visam darba veida apjomam. Veikti labojumi. 

Iepirkumu komisija secina, ka pēc kļūdu labojuma pretendentu iesniegtās cenas ir šādas: 
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Pretendenta nosaukums 

Piedāvātā cena EUR 

bez PVN pirms kļūdu 

labojuma 

 

Piedāvātā cena EUR bez 

PVN  

pēc kļūdu labojuma 

SIA "BELMAST BŪVE" 2525459.44 2525412.17 

SIA "BORG" 2444444.44 2343754.24 

SIA "LAGRON" 2490314.02 2490314.02 

SIA "MODUS BŪVE" 1728584.12 1728599.29 

Trīs personu apvienība        

(SIA"Celtniecības projektu 

vadība";     SIA"Latgales 

energobūve"; SIA "NORTEKS”) 

1683776.91 1683964.82 

 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

www.eis.gov.lv, 2017.gada 29.decembrī, plkst. 10.02 (elektroniski). 

 

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: 

2018.gada 15.februāra Lēmums  

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktam, Iepirkuma komisija piedāvājumus 

izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un 

piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai 

tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Atbilstoši Konkursa nolikuma 19.punktam, Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu 

(pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas 

prasībām un kura cena būs zemākā). 

Komisija secina, ka zemākā cena ir Trīs personu apvienībai (SIA "Celtniecības projektu 

vadība"; SIA "Latgales energobūve"; SIA "NORTEKS”)”: 

Pretendenta nosaukums 
Piedāvātā cena EUR bez PVN  

pēc kļūdu labojuma 

SIA "BELMAST BŪVE" 2525412.17 

SIA "BORG" 2343754.24 

SIA "LAGRON" 2490314.02 

SIA "MODUS BŪVE" 1728599.29 
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Trīs personu apvienība        (SIA"Celtniecības 

projektu vadība";     SIA"Latgales energobūve"; 

SIA "NORTEKS”) 
1683964.82 

Pretendents, kurš atbilst kvalifikācijas prasībām un kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas 

vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai 

(SAM 8.1.2. ietvaros)” (identifikācijas Nr. DPD 2017/145) ir Trīs personu apvienība 

(SIA"Celtniecības projektu vadība"; SIA "Latgales energobūve"; SIA "NORTEKS”). 

Ir veikta pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. pantam, tostarp, ir pieprasītas 

un iegūtas izziņas no Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv.). Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs informē, ka atbilstoši iegūtai informācijai, pārbaudāmajām personām nepastāv 

izslēgšanas nosacījumi. 

  Pamatojoties uz veikto pārbaudi un Konkursa nolikumā 19.1.punktā paredzēto vērtēšanas 

kritēriju,  

Iepirkuma komisija nolēma: 

1. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma procedūrā DPD 2017/145 “Daugavpils 

vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši 

mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, 

Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros), Trīs personu apvienībai 

(SIA "Celtniecības projektu vadība"; SIA "Latgales energobūve"; SIA "NORTEKS”), Vaļņu 

iela 4C, Daugavpils, LV-5401, reģ.Nr.41503040735, 41503045569, 41503072410 par 

piedāvāto cenu (pēc aritmētisko kļūdu labojuma) EUR 1683964.82 (viens miljons seši simti 

astoņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un astoņdesmit divi centi) bez PVN. 

2. Informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu. 

3. Nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. 

4. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā nodrošināt attiecīgas informācijas publicēšanu. 

 

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

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

n/a 

 

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

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:  

n/a 

 

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: 

n/a 

 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

n/a 

12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

n/a 

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

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: 

n/a 

 

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

n/a 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs              A.Streiķis 

 

Protokolē:                   A.Kriviņš 

 


