
ATKLĀTA KONKURSA  

“TŪRISMA UN DABAS IZZIŅAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE AIZSARGĀJAMO 

AINAVU APVIDŪ “VECLAICENE”. SKATU TORNIS.” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/24) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2017. gada 28. augustā 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/24. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets: Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras - skatu torņa, izbūves 

būvdarbi aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(skatīt 1.pielikumā) un atbilstoši SIA “BM-PROJEKTS” 2016.gadā izstrādātajam 

būvprojektam Nr.ANP/1-45.1/16/365 “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Skatu tornis.” (atzīme Būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 02.01.2017.). 

Projektu paredzēts īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un 

atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma 

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 

teritorijās” projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/022 ““Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 

infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai”” ietvaros. 

CPV kods:  45223000-6 (Konstrukciju celtniecības darbi), 45200000-9 (Pilnīgas vai 

daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.). 

Darbu izpildes vieta – Nekustamais īpašums “Kalns”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4336. Objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un uz to attiecināmi 

dabas liegumi – “Avotu mežs”, “Dēliņkalns” un “Korneti-Peļļi”. 

Būvdarbu izpildes termiņš – 7 (septiņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz Līguma 

visu saistību izpildes akta parakstīšanas dienai, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. 

Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no akta par 

būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

Iepirkuma finansējuma avots: Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļi un Eiropas 

Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. 

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

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 26.07.2017. 

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

3. Iepirkuma 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 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/skatu%20tornis/cpv/45223000-6/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/skatu%20tornis/cpv/45200000-9/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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(Iepirkuma komisija šādā sastāvā darbojās līdz 2017.gada 30.jūnijam) 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.205 (sēdes 

protokols Nr.10, 44.p). un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 

14.07.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/237 izveidota Iepirkuma komisijas apakškomisija 

(turpmāk - Komisija) šādā sastāvā: 

Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašuma nodaļas vadītājs 

Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja 

Valentīna FEDOTOVA – komisijas locekle/ Grāmatvedības vadītāja 

Evita ŅEDAIVODINA – komisijas locekle/ Finanšu nodaļas vadītāja 

Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 

Sandra SMILDZIŅA – komisijas locekle/ Būvvaldes vadītāja 

Komisijas protokolētāja pienākumus pilda: 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: 

Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16. augusts, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

N
r . Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā līgumcena  

(cena bez PVN) 

1. 
SIA “ECC LATVIJA” 

(reģ.Nr.40103191992) 
200386,51 EUR 

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

pašvaldības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2017. gada 16. 

augustā, 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 

- - 

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

apakšuzņēmējiem: _-_. 

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

SIA “ECC LATVIJA” 

(reģ.Nr.40103191992) 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa 

“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Skatu tornis.” 

(identifikācijas Nr.ANP2017/24)” nolikuma 

13.3.4.punkta nosacījumiem (Ja pretendenta 

kvalifikācijas prasības neatbilst kādai nolikumā 

izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj 

pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, tad Komisija pretendentu 

izslēdz no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu 

nevērtē), pretendents SIA “ECC LATVIJA” 

(reģ.Nr.40103191992) izslēgts no iepirkuma procedūras 
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un tā piedāvājumu tālāk nevērtēts, jo pretendenta 

kvalifikācijas neatbilst nolikuma 10.1.9.1.punktā 

(Prasība: Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

līdz nolikumā noteiktai piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) objektu (objekts 

nodots ekspluatācijā) – izbūvējis skatu vai novērošanas 

torni, kura augstums ir ne mazāks kā 20 metri. Jāiesniedz: 

Saraksts par pretendenta pieredzi, kas sagatavots 

atbilstoši šim nolikumam pievienotajai veidnei 

(5.pielikums), sarakstā norādīto objektu pieņemšanas 

ekspluatācijā aktu kopijas vai objektu pieņemšanas – 

nodošanas aktu kopijas. Minētos aktos jābūt norādītam 

būvuzņēmējam, veiktiem darbiem objektā, vai citus 

pierādījumi, piemēram, līgums ar darbu apjomiem (tā, lai 

pasūtītājs var pārliecināties par objekta atbilstību 

nolikuma prasībām).) prasībām – pretendentam nav 

pieredzes skatu vai novērošanas torņa izbūvē. 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: _-_. 

11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo iesniegti iepirkuma procedūras 

nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi. 

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: _-_. 

Komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts) I.BERKULIS 

Komisijas locekļi (personīgais paraksts) A.EGLE 

 (personīgais paraksts) V.FEDOTOVA 

 (personīgais paraksts) E.ŅEDAIVODINA 

 (personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE 

 (personīgais paraksts) S.SMILDZIŅA 

Sēdes protokolēja (personīgais paraksts) I.KALNIŅA 

 (personīgais paraksts) A.AIRE 

 


