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SĒDES PROTOKOLS 

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa pārbūvei 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “AND 2017/1/ELFLA/LAP’’ 
 

2017. gada 26. janvārī plkst.15.00 Nr.3 
 
Komisijas sēde notiek Alsungas  novada domē: adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novads sēžu  zālē, plkst.15.00.  
Pasūtītājs: Alsungas  novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.  
Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2017/1/ELFLA/LAP 
Iepirkuma priekšmets: CPV kods: 71240000-2., ‘’ : Projektēšanas darbi un 
autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros’’ 
Iepirkuma procedūru veic   izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 
komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās  saskaņā 
ar  pašvaldības nolikumu un sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013 un iepirkuma 
komisijas nolikumu  šādā sastāvā: 
 

Sēdē  piedalās:  

  
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis 

komisijas loceklis Edgars Zvejnieks 
komisijas loceklis Jānis Gulbis 
nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Piedāvājumu noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude.  
2. Pretendentu tehniskā  un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.  

3.Piedāvājuma novērtēšana( zemākā cena). 

4. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana. 
 

Norise:  



Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs : 
Komisijas priekšsēdētājs informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kas 
atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 1.6.3 punktam ir 2017.gada 19.janvārim  plkst. 
14.30, savus piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti: 

1. SIA ‘Polyroad’’, reģistrācijas Nr.40003591932, adrese Jaudas iela 2A, Ogre, LV-5001, 
piedāvājums saņemts pa pastu 18.01.2017, plkst. 10.41.; piedāvātā līgumcena: 24698.23 (bez 
PVN) 

2.SIA ‘’Projektēšanas Birojs AUSTRUMI’’, reģ. Nr.42403019889, 18.novembra iela 16, 
Rēzeknes, Lv-4610, piedāvājums saņemts pa pastu 18.01.2017, plkst.10.42, piedāvātā 
līgumcena: 18900.00 (bez PVN) 

3.SIA ‘’Projekts EAE’’, reģistrācijas Nr.44103073494, adrese Katlkalna iela 9, Rīga, LV-
1073, piedāvājums saņemts pa pastu 19.01.2017, plkst.10.15,  piedāvātā līgumcena: 
24900.00 (bez PVN) 

4.SIA ‘’SNB projekti’’ , reģ. Nr. 41203040473 ,adrese :Maņģenes iela 6-17, Mežvalde, 
Rumbas pag,. Kuldīgas novads, LV-3301, piedāvājums saņemts 19.01.2017, plkst.14.00 
piedāvātā līgumcena: 14295.26  (bez PVN) 

 1.2. Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 
pārbaude: 

 SIA 
‘Polyroad’
’ 

SIA 
‘’Projektēšanas 
Birojs 
AUSTRUMI’’ 

SIA ‘’Projekts 
EAE’’ 

SIA ‘’SNB 
projekti’’ 

Pretendentu iesniegtā 

piedāvājuma atbilstību 

iepirkuma dokumentos 

un normatīvajos aktos 

noteiktajām 

noformēšanas 

prasībām. 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Iesniegtie pretendenta 

atlases dokumenti 

apliecina pretendenta 

atbilstību nolikuma 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta tehniskā 
piedāvājuma 
atbilstības pārbaude  
 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta Finanšu 

piedāvājums atbilst 

nolikumā norādītajā, 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Nodokļu maksātāju 
( nodevu) parādi 

Nav Nav Nav Nav 

Konsatētas aritmētiskās 
kļūda 

Nav Nav Nav Nav 

 

 

 



 
3.Zemākās cenas novērtēšana. 
 
Komisija izvērtēšanas  rezultātā par zemāko cenu piedāvājumu ir atzinusi  SIA ‘’SNB 
Projekti ’’ iesniegto piedāvājumu. 
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.5.2 punktu, kas nosaka, ka iepirkuma komisija  pieņem  
lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums , kas atbilst Nolikuma 
prasībām, izvēlas piedāvājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā 
noteiktajai kārtībai, kā kritēriju nosakot zemāko cenu. 
 Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA 
„SNB projekti ”, reģ. Nr. 41203040473, Maņģenes iela 6-17, Mežvalde, Rumbas pag,. 
Kuldīgas novads, LV-3301. 
 
Komisija vienbalsīgi nolēma:  

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un  iepirkuma nolikuma 
4.5.2 punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA ‘’SNB projekti’’ , reģ. Nr.41203040473 
adrese Maņģenes iela 6-17, Mežvalde, Rumbas pag,. Kuldīgas novads, LV-3301, piedāvātā 
līgumcena: 14295.26  (bez PVN) 

2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai, trīs dienu laikā paziņot 
lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentiem . 
 

 
Sēde slēgta plkst.15.30. 
 
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis    ____________________________ 

 
 
komisijas loceklis 

 
Edgars Zvejnieks         __________________________ 
 

 
komisijas loceklis 

 
Jānis Gulbis            ___________________________ 
 

nekustamā īpašuma 
speciāliste un sēdes 
protokolētāja 

 
 

Santa Kreičmane ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


