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Ķeguma novada dome 
Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2017.gada 28.septembrī,       Ķegumā 

Nr.KNP/3-2/17/56 
 

Sanāksmi atklāj  plkst.20.00. 

Sanāksmi vada  komisijas priekšsēdētāja Inga Ļeonova 

Sanāksmē piedalās:  komisijas priekšsēdētājas vietniece Lolita Liepa; 

   komisijas loceklis Edgars Kozlovs; 

   komisijas loceklis Gatis Jansons; 

   komisijas locekle Maija Priževoite; 

   komisijas loceklis Pāvels Kotāns; 

Komisijas locekle Dace Soboļeva; 

   pieaicināts eksperts Andrejs Žvagiņš 

Sanāksmi protokolē  komisijas sekretāre Iluta Jansone. 

 

Darba kārtība:  

 

1. Atklāta konkursa „Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas uzstādīšana” ID 

Nr.ĶND 2017/14 piedāvājumu vērtēšana, uzvarētāja noteikšana. 

 

 1. Atklāta konkursa „Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas uzstādīšana” ID 

Nr.ĶND 2017/14 piedāvājumu vērtēšana atbilstoši atklāta konkursa ID Nr. ĶND 

2017/14 „Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas uzstādīšana” nolikumam (tālāk 

tekstā - nolikums). 
 

Komisijas locekļi 2017.gada 14.septembrī apliecinājuši, ka nav faktu vai 

apstākļu, kuru dēļ viņi būtu ieinteresēti pretendentu izvēlē vai darbībā (skat. Protokols 

Nr. KNP/3-2/17/51, Pielikums Nr.1). 

 Komisijas locekle D.Soboļeva paraksta apliecinājumu, ka nav faktu vai 

apstākļu, kuru dēļ viņi būtu ieinteresēti pretendentu izvēlē vai darbībā (skat. 

Pielikums Nr.2). 

Komisija izskatījusi pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikumam un 

nolēmusi pieaicināt ekspertu pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstības 

novērtēšanai (skat. Protokols Nr. KNP/3-2/17/51). 

Komisija uzklausa pieaicinātā eksperta Andreja Žvagiņa ziņojumu par 

pretendentu piedāvājuma atbilstību nolikumam. Eksperts ziņo, ka visi iesniegtie 

piedāvājumi atbilst nolikumam. Komisija konstatē, ka visi iesniegtie piedāvājumi 

atbilst nolikumam. 

Saskaņā ar nolikuma 12.8. punktu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības 

pretendentam ar piedāvāto viszemāko cenu EUR bez PVN. Komisija konstatē, ka 

viszemāko cenu EUR bez PVN piedāvā SIA „Būvalts R”. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu komisija pārbauda 42.panta 

pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10 un 11.punktā noteikto apstākļu esamību 

(skat. Pielikums Nr.1). D.Soboļeva pieprasījusi E-izziņu par pretendentiem no 

www.eis.gov.lv. Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās 

http://www.eis.gov.lv/
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daļas noteikto apstākļu esamību. Komisija konstatē, ka pretendents nav izslēdzams no 

dalības atklātā konkursā (skat. Pielikums Nr.1). 

 

Atklāti balsojot „par”- 6 (Inga Ļeonova, Lolita Liepa, Maija Priževoite, 

Edgars Kozlovs, Pāvels Kotāns, Gatis Jansons), „pret”- nav, „atturas”-nav, komisija 

NOLEMJ: 

 

 Komisija NOLEMJ: 

1. Atzīt par uzvarētāju atklātā konkursā ”Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas 

uzstādīšana” ID Nr. ĶND 2017/14 un ieteikt Ķeguma novada domei slēgt 

līgumu ar SIA ”Būvalts R””, reģ. Nr. 50003726211, par piedāvāto summu 

761 035,29 eiro bez PVN. 

 

2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37. panta otro daļu, trīs darba 

dienu laikā informēt pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma 

slēgšanu. 

 

3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 28.panta pirmo daļu, iesniegt 

publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu 

uzraudzības birojā. 

 

Pielikumā:  Pieliekums Nr.1 – E-izziņa uz 7(septiņām) lapām; 

  Pielikums Nr.2 – apliecinājums uz 1(vienas) lapas. 

 

 
Sanāksmi beidz plkst. 21.00 

 
Sēdes vadītāja 

Komisijas priekšsēdētāja      Inga Ļeonova 

 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece     Lolita Liepa 

 

 

Komisijas locekļi       Edgars Kozlovs 

 

         Gatis Jansons 

 

         Maija Priževoite 

 

Dace Soboļeva 

 

         Pāvels Kotāns 

 

Protokolēja 

Komisijas sekretāre       Iluta Jansone 


