
ATKLĀTA KONKURSA  

“ALŪKSNES PILSSALAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/36) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2017.gada 25.augustā 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/36. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets: Iepirkumu priekšmets ir Alūksnes Pilssalas infrastruktūras 

izbūve, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā). Būvdarbi plānoti uz salas, 

uz kuru ved koka tilts ar nestspēju līdz 30 tonnām, valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļa Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7424) teritorijā un 

valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Alūksnes viduslaiku pils (valsts aizsardzības 

Nr. 157), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes viduslaiku pils (valsts 

aizsardzības Nr. 2665) un vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pils salas viduslaiku 

kapsēta un viduslaiku nocietinājums (valsts aizsardzības Nr. 158)  aizsardzības zonā. 

CPV kods: 45000000-7, papildus CPV kodi: 45233222-1, 45231400-9, 4523100-8, 

45242100-6. 

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 parakstīšanai, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. 

Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

Iepirkuma finansējuma avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

budžeta programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” piešķirtie līdzekļi 

un Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļi (Valsts kases aizdevums). 

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 

(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 

04.07.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/232 izveidota Iepirkuma komisijas apakškomisija 

(turpmāk - Komisija) šādā sastāvā: 

Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašuma nodaļas vadītājs 

Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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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: 

Sanita ADLERE – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16. augusts, plkst.14.30. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 
Piedāvātā līgumcena bez PVN 

1. 

PS “ASFALTBŪVE UN 

ĶEKAVA - PMK” 

(reģ.Nr.40103681700) 

595595,59 EUR 

2. 
SIA “RERE VIDE” 

(reģ.Nr.40103820553) 
634074,54 EUR  

3. 

SIA “LATVIJAS 

ENERGOCELTNIEKS” 

(reģ.Nr.40103050565) 

647415,38 EUR (ņemot vērā kļūdu 

aritmētisko kļūdu labojumu) 

4. 
SIA “CEĻINIEKS 2010” 

(reģ.Nr.44103059132) 
885411,98 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.14.30. 

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 

PS “ASFALTBŪVE UN ĶEKAVA - PMK” 

(reģ.Nr.40103681700) 
595595,59 EUR 

Pretendenta SIA “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS” (reģ.Nr.40103050565) 

piedāvājumu atzīts par atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātam konkursa 

“Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” (identifikācijas Nr.ANP2017/36) nolikuma 

prasībām, taču pretendentam nepiešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo SIA “LATVIJAS 

ENERGOCELTNIEKS” piedāvājums nav ar zemāko cenu, līdz ar ko nav saimnieciski 

visizdevīgākais. 

Pretendenta PS “ASFALTBŪVE UN ĶEKAVA - PMK” (reģ.Nr.40103681700) 

piedāvājumu atzīts par atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Alūksnes 

Pilssalas infrastruktūras izbūve” (identifikācijas Nr.ANP2017/36) nolikuma prasībām, kā 

arī pretendents atzīts par atklātā konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ir ar 

zemāko cenu, līdz ar ko saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kā arī uz to neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

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

apakšuzņēmējiem: PS “ASFALTBŪVE UN ĶEKAVA - PMK” (reģ.Nr.40103681700) 

neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus. 
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9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

SIA “RERE VIDE” 

(reģ.Nr.40103820553) 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības atklātā 

konkursa “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” 

(identifikācijas Nr.ANP2017/36) nolikuma 13.3.4.punkta 

nosacījumu (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 “RERE VIDE” (reģ.Nr.40103820553) 

izslēgts no iepirkuma procedūras un tā piedāvājums tālāk 

nevērtēts, jo pretendenta kvalifikācija nav atbilstoša 

nolikuma 10.1.9.1.punkta prasībām (10.1.9.1.Prasība: 

Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz nolikumā 

noteiktai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir sekmīgi 

īstenojis līdzvērtīgus objektus. Par līdzvērtīgu objektu 

uzskatāmi: 10.1.9.1.1. vismaz 1 (viens) objekts - ielu ar 

cieto segumu un inženiertīkliem (ūdensvads, t.sk. lietus 

ūdens, kanalizācija un elektroapgādes kabeļi) izbūves vai 

pārbūves darbi, kuri veikti viena līguma ietvaros; 

10.1.9.1.2. vismaz 1 (viens) objekts - laipu vai kuģošanas 

līdzekļu piestātņu vai tiltu (izņemot pontona veida/tipa) 

izbūves vai pārbūves darbi. Jāiesniedz: Saraksts par 

pretendenta pieredzi, kas sagatavots atbilstoši šim 

nolikumam pievienotajai veidnei (5.pielikums), sarakstā 

norādīto objektu pieņemšanas ekspluatācijā aktu kopijas 

un ēkas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā pasūtītāja 

rakstisks apstiprinājums par ēkas celtniecības gadu.) un 

piedāvātā darba aizsardzības speciālista kvalifikācija 

neatbilst nolikuma 10.1.9.2.6.punkta (darba aizsardzības 

koordinators (persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu 

vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai 

no šādām prasībām: apguvusi pamatlīmeņa zināšanas 

darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba 

aizsardzības zināšanas būvniecībā vai ieguvusi pirmā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības 

jomā, vai persona kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību darba aizsardzības jomā)) prasībām. 

SIA “CEĻINIEKS 2010” 

(reģ.Nr.44103059132) 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības atklātā 

konkursa “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” 

(identifikācijas Nr.ANP2017/36) nolikuma 13.3.4.punkta 

nosacījumu (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 “CEĻINIEKS 2010” 

(reģ.Nr.44103059132) izslēgts no iepirkuma procedūras 
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un tā piedāvājums tālāk nevērtēts, jo pretendenta 

kvalifikācija nav atbilstoša nolikuma 10.1.9.1.punkta 

prasībām (10.1.9.1.Prasība: Pretendents iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā līdz nolikumā noteiktai piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir sekmīgi īstenojis līdzvērtīgus 

objektus. Par līdzvērtīgu objektu uzskatāmi: 10.1.9.1.1. 

vismaz 1 (viens) objekts - ielu ar cieto segumu un 

inženiertīkliem (ūdensvads, t.sk. lietus ūdens, kanalizācija 

un elektroapgādes kabeļi) izbūves vai pārbūves darbi, kuri 

veikti viena līguma ietvaros; 10.1.9.1.2. vismaz 1 (viens) 

objekts - laipu vai kuģošanas līdzekļu piestātņu vai tiltu 

(izņemot pontona veida/tipa) izbūves vai pārbūves darbi. 

Jāiesniedz: Saraksts par pretendenta pieredzi, kas 

sagatavots atbilstoši šim nolikumam pievienotajai veidnei 

(5.pielikums), sarakstā norādīto objektu pieņemšanas 

ekspluatācijā aktu kopijas un ēkas pārbūves vai 

atjaunošanas gadījumā pasūtītāja rakstisks 

apstiprinājums par ēkas celtniecības gadu.) un atbilstoši 

nolikuma 10.1.9.2.1.punkta nosacījumiem (10.1.9.2.1.p. 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu 

būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz 

nolikumā noteiktai piedāvājuma iesniegšanas dienai kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, vadījis šim iepirkumam 

līdzvērtīgu būvobjektu darbus.  Par līdzvērtīgu objektu 

uzskatāms vismaz 1 (viens) objekts - ielu ar cieto segumu 

un inženiertīkliem (ūdensvads, t.sk. lietus ūdens, 

kanalizācija un elektroapgādes kabeļi) izbūves vai 

pārbūves darbi, kuri veikti viena līguma ietvaros. 

Jāiesniedz: saraksts par atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pieredzi un pasūtītāju atsauksmju kopijas par atbildīgā 

būvdarbu vadītāja veiktiem darbiem sarakstā norādītajos 

objektos un ēkas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā 

pasūtītāja rakstisks apstiprinājums par ēkas celtniecības 

gadu) pretendents nav iesniedzis atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pieredzes sarakstu un pasūtītāja atsauksmju 

kopijas, kurās minēti atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktie 

darbi. 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: iesniegti divi nolikuma prasībām 

atbilstoši piedāvājumi. 

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: _-_. 

Komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts) I.BERKULIS 
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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 

 


