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RĒZEKNES TEHNIKUMS 
 Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV 4604 
IEPIRKUMU KOMISIJAS 

ZIŅOJUMS 
2016. gada 11.martā 

 
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RT2016/3 

2. Iepirkuma procedūras veids:  8.
2
 panta kārtībā 

3. Iepirkumu sistēmas priekšmets: Žoga remonts Varoņu ielā 11a, Rēzeknē 

4. Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā:14.03.2016 

5. Iepirkuma priekšmeta CPV kodi: 45454100-5 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

 Iepirkumu komisijas sastāvs, apstiprināts ar 04.01.2016. Rīkojumu Nr.1.12./17. 

7. Kandidātiem vai pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības  

(IZRAKSTS no nolikumā noteiktajām prasībām): 

7.1. Pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta atlases dokumenti: 

7.1.1. pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā jāiesniedz atbilstoši Pieteikuma veidnei 

(1.pielikums); 

7.1.2. pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā piedāvājuma dokumentus paraksta un 

noteiktos gadījumos to atvasinājumus apliecina tikai persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai 

kā izpildinstitūcijas amatpersona, vai, pamatojoties uz atbilstoša apjoma pilnvarojumu, ja piedāvājumu 

paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem pievieno atbilstoši noformētu pilnvaru 

vai Uzņēmuma reģistra izziņu par paraksta tiesībām; 

7.1.3. pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt 
apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

7.2. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

7.2.1. dokuments, kas apstiprina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas paraksta tiesības vai 

attiecīgi noformēta pilnvara, ar kuru pretendents pilnvaro amatpersonu sagatavot un iesniegt 

piedāvājumu iepirkumā; 
7.2.2. pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja 

pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, vai citu personu finanšu iespējām) izziņu par pretendenta 

finanšu apgrozījumu, atbilstoši Nolikuma 6.6.1.punktā prasībām; 

7.2.3. Apliecinājums par Pretendenta likviditātes koeficientu atbilstoši nolikuma 6.6.2.punktā 
izvirzītajām prasībām; 

7.2.4. pretendenta pieredze tiek apliecināta aizpildot sarakstu (4.pielikums) par veiktajiem darbiem 

pēdējo trīs gadu laikā, norādot pasūtītāja nosaukumu, veikto darbu apjomu, izpildes termiņu, kas 

apliecina Nolikuma 6.7.1.punktā minēto prasību; 

7.2.5. atbilstoši 6.7.3. punkta prasībām jāiesniedz 5.pielikums, kā arī būvdarbu vadītāja rakstisks 

apliecinājums par gatavību veikt Nolikumā paredzētos darbus; 

7.2.6. apliecinājums brīvā formā, ka pretendenta rīcībā ir nepieciešamie instrumenti, iekārtas un 

tehnika nepieciešamo darbu veikšanai, norādot iekārtu veidu. 

7.3. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jānorāda, kuras no iepirkuma līguma 

daļām (3.pielikums) paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēja rakstiska piekrišana 

līguma slēgšanas gadījumā pildīt tam nodotos darbus atbilstošā apjomā. Par apakšuzņēmēju 

iesniedzamajā dokumentācijā jābūt visām tām pašām ziņām kā par pretendentu. 

7.4. Piedāvājumu, kuru iesniedz personu apvienība (jebkurā to kombinācijā), paraksta visas 

personu apvienību veidojošās personas, kā arī iesniedz parakstītu apliecinājumu par kopīgu dalību 

iepirkumā, kā arī norāda katras personas atbildības limitu līguma izpildē. Piedāvājumā norāda 

pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību. 
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7.5. Ja piedāvājumu iesniedz pilnsabiedrība, piedāvājumam papildus pievienojams pilnsabiedrības 

dibināšanas līgums (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumam jāpievieno 

personu grupas dalībnieku parakstīts sadarbības līgums (kopija). 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs:   Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

8.1.  saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, nosaka pēc šādiem kritērijiem: 
Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām 

prasībām ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst Pretendentu atlases prasībām, un pamatojoties uz 

Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem. Gadījumā, ja iesniegts tikai viens Nolikuma 

prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums, Komisijai ir tiesības izvēlēties šo 

piedāvājumu bez vērtēšanas.  

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to maksimālās skaitliskās vērtības: 

Npk Vērtēšanas kritēriji  Maksimālās skaitliskās vērtības  

1.  Piedāvājuma CENA  70 punkti  

2.  Līguma izpildes METODOLOĢIJA  30 punkti  

KOPĀ:  100 punkti  

Par CENU punkti tiek aprēķināti pēc šādas formulas:  

C = MaxP x (A/B), kur:  

MaxP – maksimāli iespējamais punktu skaits (70),  

A – vislētākā piedāvājuma cena,  

B – piedāvājuma cena, kuram aprēķina izdevīguma punktus,  

C – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti par cenu.  

Par Līguma izpildes METODOLOĢIJU punktus piešķir saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.1.4. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Npk  Vērtēšanas kritēriji  Maksimālās skaitliskās vērtības  

1.  Izvērsts (visaptverošs) apraksts, atbilstoši 

8.1.4.punktam  

30 punkti  

2.  Daļēji izvērsts (visaptverošs) apraksts, atbilstoši 

8.1.4.punktam  

15 punkti  

3.  Nav pievienots izvērsts apraksts, atbilstoši 

8.1.4.punktam  

0 punkti  

. 

9. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam:  

   29.03.2016.  

10. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir 

iesnieguši piedāvājumus, piedāvātās cenas un cita piedāvājumu raksturojoša informācija: 

Npk Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma iesniegšanas datums 

un laiks 

Tekošā metra cena EUR 

(bez PVN) 

1. SIA “Boulders” 24.03.2016.plkst.12.25 14.51 

2. SIA “OMega J” 29.03.2016.plkst.8.21 16.42 

3. SIA “Preiss Būve” 29.03.2016.plkst.9.23 16.97 

4. SIA “Baltijas celtnieks” 29.03.2016.plkst.9.37 7162.84 (15.08) 

11. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks:    nav paredzēta 

12. Pretendenti, kam saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības: 

Npk Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, 

fiziskai personai - vārds, uzvārds) 
Tekošā metra cena EUR 

(bez PVN) 

Kopējais iegūtais punktu 

skaits 

1 SIA “OMega J” 16.42 100 punkti 

2 SIA “Preiss Būve” 16.97 97.7 punkti 

 



 3

13. Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumu (komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu): 

Npk Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, 

fiziskai personai - vārds, uzvārds) 
Tekošā metra cena EUR 

(bez PVN) 

Kopējais iegūtais punktu 

skaits 

1 SIA “OMega J” 16.42 100 punkti 

14. Personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un uzaicinātas iesniegt 

piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums: nav vērtēts  

15. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs 

plānojis nodot apakšuzņēmējiem:   nav 

16. Pamatojums pretendentu noraidīšanai: 

16.1. SIA “Preiss Būve” piedāvājums ir otrs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

16.2. SIA “Boulders” piedāvājuma noformējums neatbilst iepirkuma nolikuma  5.3.punktam – piedāvājums nav 

sanumurēts un caurauklots, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.6.punktu iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt 

piedāvājumu, kas neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām; 

16.3. SIA “Baltijas celtnieks” piedāvājuma noraidīšanas pamatojums - iesniegti 3(trīs) darba pieredzes 

apliecinājumi, no kuriem vienam līgumam (margu un sēdvietu tribīņu uzstādīšana Stacijas ielā 30b, Rēzeknē) 

norādīts nožogojuma uzstādīšana no nerūsējoša tērauda 140m garumā, kas neatbilst iepirkuma nolikuma 

7.2.4.punkta prasībām; otram līgumam norādīts žoga remonts, piedāvājumam pievienota atsauksme, kur 

norādīts ka žoga remonta darbi veikti 800m garam žogam un trešajam līgumam (Rēzeknes 2.vidusskolas futbola 

laukuma nožogojums) nav norādīts žoga garums, komisija nolemj sazināties ar piedāvājumā norādīto 

kontaktpersonu, kas apliecina, ka ir veikti žoga montāžas darbi, kur kopējais žoga garums nepārsniedz 400 m- 

līdz ar to SIA “Baltijas celtnieks” darba pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav pietiekama, tā neatbilst 

iepirkuma nolikuma 7.2.4.punktā noteiktajām prasībām. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  ____________ Līga Murāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


