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ATKLĀTA KONKURSA 

"Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi" 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “AND/2017/3/ERAF, 

ziņojums 
 

 

2017. gada 5.decembris  

 

Pasūtītājs: Alsungas  novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.  

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2017/3/ERAF 

Iepirkuma priekšmets: "Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un 

restaurācijas darbi", CPV kods 46260000-7. 

 

Iepirkuma komisijas izvedošanas pamatojums: Iepirkuma procedūru veic ar 

Alsungas novada Domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu “Par Alsungas novada Domes 

komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu” /protokols Nr.12 p.7/ un 2017. gada 

24. augusta  lēmumu” Par grozījumiem 28.06.2017 Alsungas novada Domes 

komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu’’/ protokols Nr.15 p.1. izveidota 

iepirkuma komisija 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daiga Kalniņa 

Komisijas locekļi: Aivars Sokolovskis, Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka 

Komisijas loceklis/ sekretāre: Santa Kreičmane 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē: 2017.gada 15.novembrī 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklāta konkursa ietvaros: 2017.gada 

14.decembris, plkst. 13.00 

 

Lēmuma pamatojums iepirkuma pārtraukšanai: Iepirkumu komisija veica 

Iepirkuma nolikumā noteikto prasību izvērtēšanu ar mērķi maksimāli samazināt risku 

saņemt piedāvājumus, kas pārsniegtu Alsungas novada domei pieejamos finanšu 

līdzekļus viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbu veikšanai. 

Lai izvairītos no piedāvājumu saņemšanas, kas pārsniedz Alsungas novada domes 

budžeta iespējas, riska, iepirkuma komisija secināja, ka ir nepieciešams veikt 
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izmaiņas Iepirkuma nolikumā, izsakot Iepirkuma nolikuma 7.2.2., 7.3.1.1., kā arī 

7.3.1.2.punktus redakcijā, kas paplašinātu to piegādātāju loku, kas varētu iesniegt 

savu piedāvājumu, saglabājot kvalitātes kritērijus, kas nepieciešami darbu atbilstošai 

izpildei. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/24/ES par 

publisko iepirkumu, ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK preambulas 81.punktu ir 

noteikts, ka izmaiņām nevajadzētu būt tik būtiskām, ka tās būtu ļāvušas piedalīties 

(iepirkumā) citiem kandidātiem, nevis sākotnēji atlasītajiem, vai ka tās būtu ļāvušas 

iepirkuma procedūrai piesaistīt papildu kandidātus. Līdz ar to ir jāsecina, ka gadījumā, 

ja tiek konstatēts, ka izmaiņu būtiskums Iepirkuma dokumentācijā pārsniedz saskaņā 

ar direktīvas preambulas 81.punktu noteikto līmeni, Pasūtītājam Iepirkums būtu 

jāpārtrauc. Tā kā Pasūtītāja plānotās izmaiņas pārsniedz direktīvas preambulas 

81.puntā pieļaujamo izmaiņu apmēru (paplašina piegādātāju loku, kas var iesniegt 

savu piedāvājumu Iepirkumam), iepirkuma komisija 2017.gada 5.decembra sēdē lēma 

par Iepirkuma pārtraukšanu. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja  __________paraksts__________________ Daiga Kalniņa 

 

  

Komisijas locekļi :    ___________paraksts___________Aivars Sokolovskis,  

               

                     _________________paraksts_________Māra Rozentāle,  

 

                    ______________paraksts____________Juris Šteinbergs,  

       

                   ____________paraksts__________________Ilze Bloka 

                            

Komisijas loceklis/sekretāre;____________paraksts____________Santa Kreičmane 
 

 

 

 

 

 


