
  

 

ALSUNGAS NOVADS 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA , kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

   

SĒDES PROTOKOLS 

 

 

„MUZEJA IEEJAS MEZGLA PĀRBŪVE INFORMĀCIJAS CENTRA 

IZVEIDEI” 

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. AND-2017/6/INTERREG 

 

2018. gada 5.februāris  plkst.16.00 Nr.4 

 

Komisijas sēde notiek Alsungas novada domē: adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 

novads sēžu zālē, plkst.16.00.  

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

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2017/6/ITERREG 

Iepirkuma priekšmets: MUZEJA IEEJAS MEZGLA PĀRBŪVE INFORMĀCIJAS 

CENTRA IZVEIDEI, CPV kods 4500000-7. 

Iepirkuma metode: 

Mazais iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Paziņojums par plānoto līgumu likuma 9.panta kārtībā Iepirkuma uzraudzības mājas 

lapā publicēts: 27.12.2017. 

Iepirkuma nolikums ievietots un brīvi pieejams Alsungas novada mājas lapā, sadaļā – 

Publiskie iepirkumi: http://alsunga.lv/lv/Aktivie_iepirkumi/ 

Iepirkuma procedūru veic izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 

komisija) šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daiga Kalniņa 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Aivars Sokolovskis 

Komisijas locekļi: Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka 

Komisijas loceklis/ sekretāre: Santa Kreičmane, 

kas darbojās pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. 

punktu, 61. pantu un Publisko iepirkuma likuma 24. pantu un izveidota ar Alsungas 

novada Domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu “Par Alsungas novada Domes komisiju un 
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to personālsastāva apstiprināšanu” (protokols Nr. 12#7) un 2017. gada 24. augusta 

lēmumu “Par grozījumiem 28.06.2017. lēmumā Nr. 12#7 “Par Alsungas novada Domes 

komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.15#1). 

 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daiga Kalniņa 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Aivars Sokolovskis 

Komisijas locekļi: Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs,  

Komisijas loceklis/ sekretāre: Santa Kreičmane 

Nav ieradušies: Ilze Bloka 

Komisijas locekļiem, kuri nav parakstījuši apliecinājumu, tiek izsniegta apliecinājuma 

veidlapa, kuru tie paraksta, apliecinot, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 

viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīti Publisko 

iepirkumu likuma 25. panta  pirmās daļas izpratnē. 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Piedāvājumu noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude, tehniskā  un finanšu 

piedāvājuma atbilstības pārbaude.  

2. Piedāvājuma novērtēšana (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- viszemākā cena). 

3. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

Norise:  

 

Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētāja.  

Komisijas priekšsēdētāja informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kas 

atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 11.1. punktam ir 2018. gada 17. janvāris plkst. 

11:00, savus piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti: 

1. SIA “Cleanhouse’’, reģistrācijas Nr. 40003371991, adrese Rankas iela 13, Rīga, 

LV-1005, piedāvājums saņemts pa pastu 15.01.2018., plkst. 10.30.,  

2. SIA “AB Būvniecība” reģistrācijas Nr. 41203031752, adrese Kaļķu iela 3-8, 

Kuldīga, LV-3301, piedāvājums iesniegts personīgi 17.01.2018., plkst. 10.30., 

3. SIA “Būvfirma INBUV” reģistrācijas Nr. 41203038958, adrese Tornīši-1, 

Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, piedāvājums iesniegts personīgi 

17.01.2018., plkst. 10.40., 

4. SIA “VETTERMO” reģistrācijas Nr.41203005618, adrese: Užavas iela 8, 

Ventspils, LV-3601, piedāvājums iesniegts personīgi 17.01.2018., plkst. 10.50,  

 

1. Pretendenta noformējuma, dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 

pārbaude: 

 

 SIA 

“Cleanhouse” 

SIA “AB 

Būvniecība” 

SIA ‘’Būvfirma 

INBUV’’ 

SIA”VENTTE

RMO” 

Pretendentu iesniegtā 

piedāvājuma 

atbilstību iepirkuma 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 



dokumentos un 

normatīvajos aktos 

noteiktajām 

noformēšanas 

prasībām. 

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 

Konstatētas 

aritmētiskās kļūda 

Nav Nav Nav Nav 

 

Komisija, pārliecinoties par pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta 9. daļas izslēgšanas 

nosacījumiem, ieguva informāciju no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas 

www.eis.gov.lv datu bāzes uz iepirkuma iesniegšanas dienu 17.01.2018. 

 

2. Piedāvājuma novērtēšana (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- viszemākā 

cena)  

 

 SIA 

“Cleanhouse” 

SIA “AB 

Būvniecība” 

SIA 

“Būvfirma 

INBUV” 

SIA 

“VENTTERMO” 

Piedāvātā līgumcena 

(EUR, bez PVN) 

22107,27 26847,77 35002,73 28199,94 

 

Komisija izvērtēšanas rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - viszemāko 

cenu ir atzinusi SIA “Cleanhouse” iesniegto piedāvājumu. 

 

3. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.2.5. punktu un 10.2.7. punktu, iepirkuma komisija 

pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu. Saskaņā ar iepriekšminēto, līguma 

slēgšanas tiesības piešķiramas SIA “Cleanhouse”, reģistrācijas Nr.40003371991, adrese 

Rankas iela 13, Rīga, LV-1005. 



 

LĒMUMS: 

Komisija vienbalsīgi nolēma:  

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu un 

piecpadsmito daļu, un iepirkuma nolikuma 10.2.5. punktu un 10.2.7. punktu, 

piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Cleanhouse”, reģistrācijas Nr. 

40003371991, adrese Rankas iela 13, Rīga, LV-1005, piedāvātā līgumcena: 

22107,27 (bez PVN). 

2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta četrpadsmitajai daļai, trīs darba 

dienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu. 

3. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu, kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības 

vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu 

Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var 

pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. 

Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Pielikumā:  

1. Komisijas locekļu apliecinājumi uz 6 lp. 

2. EIS -Izziņas 26 lp. 

Sēde slēgta: 17.00 

 

  

Komisijas priekšsēdētāja                     Paraksts                              Daiga Kalniņa 

 

 

Komisijas priekšsēdētajas vietnieks:    Paraksts                Aivars Sokolovskis  

 

 Komisijas locekļi:           Paraksts   Māra Rozentāle  

 

                              Paraksts   Juris Šteinbergs  

          

     Nav ieradusies   Ilze Bloka 

 

Komisijas loceklis/sekretāre;  Paraksts   Santa Kreičmane 
 

 

 


