
ATKLĀTA KONKURSA  

“ALŪKSNES PILSDRUPU DIENVIDU TORŅA PĀRBŪVE”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/30) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2017.gada 11.decembrī 

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

reģ.Nr. LV90000018622. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/30. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets: Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūve jāveic saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā) un atbilstoši SIA “ARHITEKTONISKĀS 

IZPĒTES GRUPA” 2016.gadā izstrādātajam būvprojektam “Alūksnes pilsdrupu Dienvidu 

torņa pārbūve” (būvprojekta pasūtījuma Nr. ANP/1-45.1/16/175). Būvdarbi plānoti uz 

salas, uz kuru ved koka tilts ar nestspēju līdz 30 tonnām. Paredzētā darbības vieta valsts 

nozīmes arheoloģiskais piemineklis “Alūksnes viduslaiku pils” (valsts aizsardzības 

Nr. 157), valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Alūksnes pilsdrupas” (valsts 

aizsardzības Nr. 2665) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Alūksnes pilsētas 

vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7424) teritorija.  

Projektu paredzēts īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu 

izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” projekta 

Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros. 

CPV kods: 45212350-4 (Noteiktas vēsturiskas vai arhitektoniskas nozīmes ēkas), papildus 

CPV kodi: 45262700-8 (Ēku rekonstrukcija), 45262510-9 (Akmens mūrējumi), 45261211-

6 (Jumta dakstiņu uzlikšana), 45420000-7 (Galdniecības un namdaru amata darbi), 

45300000-0 (Ēku instalācijas darbi), 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

Būvdarbu izpildes vieta – “Pilssala”, Alūksne, Alūksnes novads. 

Būvdarbu izpildes termiņš – 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz 

līguma visu saistību izpildes akta parakstīšanai, 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 

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): 18.09.2017. 

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 

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 

11.09.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/283 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: 

Sanita ADLERE – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. oktobris, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 
Piedāvātā līgumcena bez PVN 

1. 
PS “RERE MEISTARI 1” 

(reģ.Nr.50103815431) 

278306,02 EUR (ņemot vērā labotās 

aritmētiskās kļūdas) 

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

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

7. decembrī, plkst.14.00, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra 

noteikumu Nr.107 ”Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punkta 

nosacījumu, jo Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegts iesniegums par rīkoto konkursu 

un Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdē pieņemts lēmums 

ar kuru atļauj pasūtītājam  turpināt iepirkuma procedūru un atļauj slēgt iepirkuma līgumu. 

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 “RERE MEISTARI 1” (reģ.Nr.50103815431) 
278306,02 EUR (ņemot vērā 

labotās aritmētiskās kļūdas) 

Pretendenta PS “RERE MEISTARI 1” (reģ.Nr.50103815431) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa nolikuma prasībām un par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, jo pretendenta piedāvājums ir vienīgais 

iesniegtais piedāvājums, līdz ar ko ar viszemāko cenu, kā arī uz pretendentu neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentam 

piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kopējo summu 278306,02 EUR (divi 

simti septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti seši euro un 2 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

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

apakšuzņēmējiem: SIA “SMART ENERGY” (reģ.Nr.40103167365) – koka 

konstrukcijas un koka kāpnes izbūves būvdarbus 38600,00 EUR apmērā no būvniecības 

kopējās līgumcenas jeb 13,9%. 
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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, ņemot vērā realizējamā būvobjekta sarežģītību un sasniedzamo mērķi. 

Nolikumā iekļauto kvalifikācijas prasību pamatotība ir atzīta arī IUB iesniegumu 

izskatīšanas komisija sēdē (27.11.2017. sēdes lēmums Nr.4-1.2/17-257/2). Turklāt, 

atbilstoši atklātā konkursa nolikuma 10.1.9.3. punkta nosacījumiem piegādātāji varēja 

balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai izpildītu 

kvalifikācijas prasības un nodrošinātu līguma sekmīgu izpildi.   

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 

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 

 


