
ATKLĀTĀ KONKURSA  

“PILSSALAS STADIONA LABIEKĀRTOJUMA IERĪKOŠANA “PILSSALĀ”, 

ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/15) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2017.gada 21.aprīlī 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība, 

reģ.Nr. LV90000018622. 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/15. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Pilssalas stadiona labiekārtojuma ierīkošana, “Pilssalā”, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā). 

CPV kods: 45233228-3 (Seguma pārklājuma būvdarbi), papildus CPV kodi: 45236100-1 

(seguma līdzināšana dažādiem sporta objektiem), 37410000-5 (āra sporta aktivitāšu 

inventārs). 

Darbu izpildes vieta – “Pilssala”, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

Būvdarbu izpildes termiņš – 4 (četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz Līguma 

visu saistību izpildes akta parakstīšanas dienai. 

Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no atzīmes 

paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu izdarīšanas dienas. 

Iepirkuma finansējuma avots: būvdarbi tiks veikti izmantojot valsts mērķdotāciju, Valsts 

kases aizdevuma un pašvaldības 2017.gada budžeta līdzekļus. 

2. Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika 

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 30.03.2017. 

Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika publicēts 

3. Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija 

(turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija 

lēmumu Nr.266. (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Laimonis SĪPOLS – Alūksnes novada domes deputāts, ekonomists 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Arturs UPĪTS - Alūksnes novada pašvaldības jurists 

Evita ŅEDAIVODINA – Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste 

Aivars SAUSAIS - Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris  

Jānis LIEPIŅŠ – elektrisko tīklu un sistēmu inženieris 

Iepirkuma komisijas protokolētāja pienākumus pilda: 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: 

Sanita ADLERE - Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja 

Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore 

 

4.  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 20.aprīlis, plkst.14.00.  

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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5.  Saņemtie piedāvājumi, nosaucot cenas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē: 

N
r.

p
.k

. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā līgumcena  

(cena bez PVN) 

Piedāvātais 

garantijas 

termiņš 

1. 
SIA “REATON, LTD” 

(reģ.Nr.40003015277) 

20.04.2017., 

plkst.13:45, 

reģistrēts ar 

Nr.ANP/1-

40/17/1609 

226877,82 EUR 

(divi simti divdesmit seši 

tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit septiņi euro 

82 centi) 

84 mēneši 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Alūksnes novada 

pašvaldības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2017.gada 

20.aprīlī, plkst.14.00. 

7.  Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles 

pamatojums: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena bez PVN 

SIA “REATON, LTD” (reģ.Nr.40003015277) 226877,82 EUR 

Pretendenta SIA “REATON, LTD” (reģ.Nr.40003015277) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu nolikuma prasībām, kā arī pretendents atzīts par atklātā konkursa uzvarētāju, jo 

pretendenta piedāvājums ieguvis 100,00 (viens simts) punktus (no kuriem: 90,00 punkti 

par “Piedāvātā līgumcena (cena bez PVN)”, 10,00 punkti par “Būvdarbu garantijas 

termiņš”), un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta 1.daļā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi. SIA “REATON, LTD” piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības par kopējo summu 226877,82 EUR (divi simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit septiņi euro, 82 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz 

pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

8.  Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: SIA “AMBERGOLD” (reģ.Nr.44103058866) – sagatavošanas 

darbiem, vieglatlētikas un trenažieru laukuma ierīkošanu, kas sastāda ~ 9% no kopējās 

līguma summas. 

9.  Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

nav  - 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: Atklātam konkursam tika 

iesniegts tikai viens pretendenta piedāvājums, bet iepirkuma procedūra netika pārtraukta, 

jo iepirkuma komisija uzskata, ka iepirkuma dokumentos atlases prasības ir objektīvas un 

samērīgas, kā arī tās neierobežo pasūtītāja vajadzībām atbilstošo piegādātāju konkurenci. 

Nolikuma izvirzītājās kvalifikācijas prasībās iekļautas minimālas prasības sekmīgai 

iepirkuma priekšmeta realizācijas izpildei. Izvērtējot publiski pieejamos resursus, tai skaitā 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētos rezultātus par līdzvērtīgiem līgumu 

izpildes darbiem un Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā pieejamo informāciju, 

konstatēts, ka būvniecības tirgū ir pietiekoši liels skaits atbilstošas kvalifikācijas 
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piegādātāju, kas ir kvalificēti attiecīgus darbus un ka to rīcībā ir nepieciešamie speciālistu 

resursi sekmīgai iepirkuma priekšmeta realizācijai. 

11.  Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: iepirkuma procedūra netika pārtraukta. 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu:__-__. 

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās 

informācijas sistēmas:_-_. 

14.  Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: _-_. 


