
 

 

LĒMUMS 

par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā 

„Telpu atjaunošanas darbi” 

 

Tērvetes pagastā, 2018.gada 23.janvārī 

 

Pasūtītājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, reģ.Nr. 

40003275352, SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730. 

Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RC ”Tērvete”/2017/8. 

Iepirkuma priekšmets: Telpu atjaunošanas darbu veikšana sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” ēkā “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kas ir veicami saskaņā ar iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā paredzētiem 

darbu apjomiem un specifikāciju.. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma nolikumā. 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem saskaņā ar iepirkuma nolikumu.  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  2018.gada 10.janvāra plkst. 11:00 

 Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to piedāvājumu galvenie rādītāji: 

Pretendents 

 

Piedāvātā cena bez 

PVN par visu 

apjomu 

(EUR) 

Apmaksas 

nosacījumi 

Būvdarbu 

izpildes 

laiks 

Garantijas 

periods 

 

SIA "BIERENS 

BŪVE" 

 

71 437,60 

 

Bez avansa, ikmēneša 

maksājumi līdz 80 % 

 

60 dienas 

 

36 mēneši 

SIA “BEKOTEKS” 57 042,17 Ar avansa maksājumu, 

ikmēneša maksājumi 

90 % 

 

90 dienas 

 

36 mēneši 

SIA “Latbūvnieks” 52 726,81 Piedāvājumā nav 

norādīts 

90 dienas 24 mēneši  

 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena:  

Iepirkuma komisija, izskatot iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatējot, ka 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma prasībām ir 

iesniedzis iepirkuma pretendents SIA "BIERENS BŪVE" un pretendents nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta astoto daļu, atzīst, ka par iepirkuma 

uzvarētāju iepirkumā ir atzīstams iepirkuma pretendents SIA "BIERENS BŪVE". 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, iepirkuma komisija 

nolemj : 

Pieņemt iepirkuma pretendenta SIA "BIERENS BŪVE", reģistrācijas numurs 40103189663, 

piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu par telpu atjaunošanas darbu veikšana sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” ēkā “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar SIA "BIERENS BŪVE" iesniegto piedāvājumu 

par kopējo iepirkuma cenu 71 437,60 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit septiņi 

euro 60 centi), neieskaitot PVN. 



 

 

Informācija par izslēgtajiem un noraidītajiem pretendentiem pamatojoties uz iepirkuma 

nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu: 

1) Noraidīts iepirkuma pretendents SIA „Bekoteks”, jo: 

a) nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 5.6.8.punktā pieprasīto veikto darbu sarakstu atbilstoši Veikto 

darbu saraksta veidnei (nolikuma 5.pielikums), kamdēļ vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, lai 

apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.4.1.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka 

pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu kā galvenajam 

būvuzņēmējam ir bijusi pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un 

apjoma darbu veikšanā. Piedāvājumā (piedāvājuma 32. – 34.lapas), ir iekļautas 3 pasūtītāju atsauksmes 

par pretendenta iepriekš veiktajiem darbiem, no kurām arī nevar izsecināt, ka pretendents atbilstu 

iepirkuma nolikuma 5.4.1.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai. Proti, no atsauksmēm ir redzams, ka 

vienā no objektiem pretendents ir veicis darbus par līguma summu, kas ir mazāka kā pretendenta 

piedāvātā līgumcena un vienā no atsauksmēm nav sniegta informācija par pretendenta statusu objektā ( 

galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs). Ievērojot minēto, komisija atzīst, ka pretendenta nav 

apliecinājis savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.4.1.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka 

pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu kā galvenajam 

būvuzņēmējam ir bijusi pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un 

apjoma darbu veikšanā; 

b) nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 5.6.10.punktā pieprasīto pretendenta iepirkuma līguma 

izpildē iesaistīto speciālistu sarakstu atbilstoši speciālistu saraksta veidnei (nolikuma 6.pielikums), 

kamdēļ nav iesniedzis pieprasīto informāciju, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 

5.4.2.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, kā arī nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 5.6.11.punktā 

pieprasīto pretendenta piedāvāto iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu  parakstītus CV atbilstoši 

CV veidnei (nolikuma 7.pielikums). Piedāvājumā (piedāvājuma 10. – 11.lapas), ir iekļautas darba 

aizsardzības un ugunsdrošības speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, taču nav iesniegt 

neviens dokuments, kas apstiprinātu, ka šis speciālists pretendentam būs pieejams līguma izpildes laikā. 

Speciālista pieejamība nav nokonstatējama arī no publiskajiem reģistriem (būvkomersantu reģistra). 

Ievērojot minēto, komisija atzīst, ka pretendenta nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma nolikuma 

5.4.2.3.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai; 

c) nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikuma 5.6.13.punktā pieprasītajiem dokumentiem, kamdēļ 

vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 

5.4.4.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas kvalitātes vadības 

sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 9001:2008. Ievērojot minēto, komisija atzīst, ka 

pretendenta nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.4.4.punktā noteiktajai kvalifikācijas 

prasībai; 

d) nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikuma 5.6.14.punktā pieprasītajiem dokumentiem, kamdēļ 

vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 

5.4.5.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas vides pārvaldības 

kvalitātes sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 14001:2004. Ievērojot minēto, komisija atzīst, 

ka pretendenta nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.4.5.punktā noteiktajai kvalifikācijas 

prasībai; 

e) nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikuma 5.6.15.punktā pieprasītajiem dokumentiem,  lai 

apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.3.4.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka 

pretendenta pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav 

mazāki par 100 (viens simts) procentiem no piedāvātās kopējās cenas. Ievērojot minēto, komisija atzīst, 

ka pretendenta nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.3.4.punktā noteiktajai kvalifikācijas 

prasībai. 

f) Noraidīts iepirkuma pretendents SIA „Latbūvnieks”, jo: 

nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikuma 5.6.15.punktā pieprasītajiem dokumentiem,  lai 

apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.3.4.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka 

pretendenta pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, 

nav mazāki par 100 (viens simts) procentiem no piedāvātās kopējās cenas. Piedāvājumā 

(piedāvājuma 16.lapa), ir iekļauts pretendenta konta kredīta summas apgrozījuma pārskats par laika 



 

 

periodu no 01.12.2017. – 18.12.2017., kas neapstiprina, ka pretendenta pieejamie finanšu līdzekļi 

un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav mazāki par 100 (viens simts) 

procentiem no piedāvātās kopējās cenas pārskats. Noraidot pretendentu iepirkuma komisija ņem 

vērā arī tādu būtisku apstākli, ka pretendents savā piedāvājumā, pretēji nolikumā pieprasītajam, nav 

vispār sniedzis informāciju par pretendenta piedalīšanos vai nepiedalīšanos būvdarbu izpildes 

finansēšanā. 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                 V.Grīnvalds 

 


