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Ķeguma novada dome 

Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 

ZIŅOJUMS 

 

 

2017.gada 28.septembrī       Ķegumā 

 

 

 

1. Pasūtītājs: 

Ķeguma novada dome, reģ. nr. 90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, 

Ķeguma novads, LV-5020  

 

1.1. Iepirkumu identifikācijas Nr.: 

ĶND 2017/14 

 

1.2. Iepirkuma procedūras veids:  

Atklāts konkurss 

 

1.3. Iepirkuma priekšmets: 

Moduļu ēkas būvprojekta izstrāde, moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana, 

inženierkomunikāciju pievienošana 

 

1.4. CPV kods:  

45000000-7 

 

1.5. Piedāvājumu izvēles kritērijs: 

Viszemākā cena 

 

2. Paziņojuma par plānoto līgumu, publicēšanas datums 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 

https://pvs.iub.gov.lv/show/502540, 07.08.2017. 

 

2.1. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju: 

https://pvs.iub.gov.lv/show/505730, 06.09.2017. 

https://pvs.iub.gov.lv/show/502540
https://pvs.iub.gov.lv/show/505730


2(2) 

 

 

3. Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats, 

iepirkumu procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie 

eksperti: 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Inga Ļeonova 

Komisijas priekšsēdētājas 

Vietniece:    Lolita Liepa. 

 

Komisijas locekļi:  Edgars Kozlovs; 

Gatis Jansons; 

Maija Priževoite; 

Pāvels Kotāns; 

Dace Soboļeva; 

  

pieaicināts eksperts:   Andrejs Žvagiņš 

 

komisijas sekretāre:   Iluta Jansone 

 

Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Ķeguma 

novada domes 2013.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 362 „Par Ķeguma 

novada iepirkumu komisijas izveidošanu”  (23., 11.§)   

 

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 

2017.gada 14.septembris 

 

4.1. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks: 

Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, 2017.gada 

14.septembris, plkst.11.00 

4.2. Pieprasījums izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās 

atbildes: 

Iepirkumu komisija sadarbībā ar pasūtītāju ir sagatavojusi atbildes uz  

ieinteresēto pretendentu uzdotiem jautājumiem. Fails “Jautājumi un 

atbildes” ir pievienots www.kegumanovads.lv/iepirkumi/ĶND  2017/14 

 

5. Piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās 

cenas  

 

 

Nr.p.k. 
Pretendenta nosaukums 

Cena bez PVN 
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1. Pilnsabiedrība „AKN” EUR 785 298,99  

2. SIA „Būvalts R” EUR 761 035,29 

3. SIA „Belss” EUR 949 500,00 

4. SIA „Kurzemes būvserviss” EUR 1 208 000,00 

 

6. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības: 

 

SIA ”Būvalts R”, reģ. Nr. 50003726211 

 

6.1.Piedāvātā līgumcena: 

EUR 761 035,29 

 

6.2. Piedāvājumu vērtēšana: 

1.kārta 

Saskaņā ar nolikuma 12.1. un 12.2. punktiem, komisija izvērtē 

pretendentu piedāvājuma noformējumu, kas noteikts nolikuma 8.punktā., 

un atlases dokumentus, kas noteikti nolikuma 9.punktā. Komisija 

konstatēja, ka pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 8. 

un 9.punktam. 

Saskaņā ar nolikuma 12.4. punktu, komisija izvērtē pretendentu 

atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas nolikuma 5.punktā (skat. 

Pielikums Nr.2). 

Saskaņā ar nolikuma 12.6. punktu, komisija izvērtē pretendentu 

iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību prasībām, kas noteiktas 

nolikuma 10.punktā (skat. Pielikums Nr.2). 

Tiek piedāvāts pieaicināt ekspertu, lai novērtētu tehniskā risinājuma 

atbilstību. 

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

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

„atturas”-nav, komisija NOLEMJ: 

 pieaicināt atzinuma sniegšanai ekspertu. 

2.kārta 

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 iesniegto tehniskās specifikācijas atbilstību. Eksperts ziņo, ka 

nav konstatējis neatbilstības tehniskajās specifikācijās un visi iesniegtie 



4(2) 

 

piedāvājumi atbilst prasībām.  

 

7.Komisijas lēmums 

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 pieprasot E-izziņu par pretendentiem no 

www.eis.gov.lv. Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmās daļas noteikto apstākļu esamību. Komisija lemj, ka 

pretendents nav izslēdzams no dalības atklātā konkursā un nolemj: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas 

 

priekšsēdētājas vietniece      L.Liepa
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Pielikums Nr.2 

 

Pretendentu atbilstības atlases prasībām, iesniegto dokumentu atbilstības analīze.  

 

 

Atlases prasības 

(saskaņā ar nolikuma 

punktiem)  

                  

Iesniedzamie dokumenti  

(saskaņā ar nolikuma punktiem) 

Pretendentu atbilstība 

 

SIA Būvalts R 

 
761 035.29 (EUR) 

Pilnsabiedrība 

„AKN” 
785 298.99 (EUR) 

SIA „Belss” 

 
949 500.00 (EUR) 

SIA „Kurzemes 

būvserviss” 
1 208 000.00 (EUR) 

5.1. Pretendentam jābūt 

reģistrētam Būvkomersantu 

reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs (ja pretendents 

reģistrēts ārvalstīs). 

5.2. Piegādātāju apvienībai, ja 

tai tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, pirms līguma 

slēgšanas būs jāizveido 

pilnsabiedrība normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 

 

Dokuments, kas apliecina 

Pretendenta likumiskā pārstāvja vai 

pilnvarotās personas pilnvarojumu 

parakstīt piedāvājumu.  Ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai piegādātāju 

apvienība jāiesniedz dokuments vai 

dokumenti, kas apliecina šīs 

personas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku 

Iepirkuma procedūras ietvaros. 

 

Reģ.Nr. 

50003726211 

Reģ.Nr. 

40103568595 

SIA „INKO BŪVE” 

SIA „NEGOCIO” 

 

 

Reg.nr. 40003237609 Reģ.Nr. 42103040372 

5.4. Pretendentam ir pieredze - 

iepriekšējo 5 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas brīža 

vismaz 1 (vienas) rūpnieciski 

ražotu moduļu tipa ēkas (ar 

dzīvojamām vai publiskām 

telpām) piegādē un uzstādīšanā 

(Objekta īstenošanā ietverta 

Būvprojekta izstrāde). 

 

Informācija par pretendenta 

pieredzi, kas apliecina nolikuma 

5.4. punktā noteikto prasību izpildi, 

atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai 

veidnei (3.pielikums). 

Pozitīvas atsauksmes no 

pasūtītājiem par 3.pielikumā 

norādītajiem līgumiem un kas 

apliecina 5.4. punktā noteikto 

prasību izpildi 

1.objekts: „Jahtkluba 

moduļu ēkas 

būvniecība” 

(publiskas telpas no 

moduļiem 107 m
2
 

platībā), 

Iesniegta atsauksme 

 

2.objekts:  

Izklaides parka 

Avārijas brigāde āra 

virtuves izbūve” 

(publiskas telpas  no 

moduļiem  62m
2 

platībā) 

Iesniegta atsauksme 

Iesniegts/atbilst 

1.objekts: Tehniskā 

projekta izstrāde 

‘Dekšāres 

pamatskolas ēdnīca 

(neatbilst) 

2.objekts: GS Gaisa 

telpas novērošanas 

eskadriļas 

Radiotehniskā 

Moduļu tipa ēka 

„Audriņos” 

(publiskas telpas) 

Iesniegta atsauksme 

 

 

Iesniegts/atbilst 

Objekts: ‘Biroja 

konteineru 

kompleksu ar 

saldējamām iekārtām 

iegāde’ 

(publiskas telpas) 

 

Iesniegta atsauksme 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegts/atbilst 

Objekts: Rūpnieciski 

ražota moduļu tipa ēka 

Ķekavas novada 

pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādes 

’Avotiņš’ vajadzībām 

(publiskas telpas) 

Iesniegta atsauksme 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegts/atbilst 

 

5.5.1. Būvprojekta vadītāju, 

kuram ir arhitekta prakses 

sertifikāts un kurš iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā ir vadījis 

Informācija par speciālistiem, kas 

apliecina nolikuma 5.5. punktā 

noteikto prasību izpildi, atbilstoši 

noteiktajai veidnei  (4.pielikums). 

Mikus Lejnieks. Arh., 

sert. Nr.10-0920 

(SIA „Lejnieku 

projektēšanas birojs”) 

Liene Līce, arh. sert. 

Nr. 1-00049 

(Apakšuzņēmējs SIA 

‘Projektēšanas birojs 

Gints Zvejnieks, ser. 

Nr. 10-0470 

(pretendenta 

darbinieks) 

Ilgvars Ābols, sert.Nr. 

10-1069 

Iesniegts speciālista 

apliecinājums 
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vismaz 1 (viena) būvprojekta 

izstrādi, kura ietvaros projektēta 

ēka (ar dzīvojamām vai 

publiskām telpām); 

2.1.  

Speciālistu sertifikātu attiecīgajā 

jomā kopijas 

 

Objekti: 1) „Skultes 

dienas centrs”,  

2) „Jahtkluba moduļu 

ēkas būvniecība” (ēka 

no moduļiem 107 m
2
 

platībā) u.c.  

Apliecinājums par 

iesaistīšanos līguma 

izpildē. 

 

Iesniegts/atbilst 

 

AUSTRUMI”) 

 

Objekts: Dekšāres 

pamatskolas ēdnīca 

(publiskas telpas) 

Apliecinājums par 

piedalīšanos Līgumā 

 

Iesniegts/ atbilst 

Objekts: ‘Biroja 

konteineru 

kompleksu ar 

saldējamām iekārtām 

iegāde’ 

 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

Objekts: Rūpnieciski 

ražota moduļu tipa ēka 

Ķekavas novada 

pašvaldība pirmskolas 

izglītības iestādes 

’Avotiņš’ vajadzībām 

(publiskas telpas) 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

5.5.2. Atbildīgo būvdarbu 

vadītāju, kurš ir sertifikāts ēku 

būvdarbu vadīšanā un kurš 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

periodā ir bijis kā atbildīgais 

būvdarbu vadītājs vismaz 

vienas rūpnieciski ražotu 

moduļu tipa ēkas (ar 

dzīvojamām vai publiskām 

telpām) uzstādīšanā 

Informācija par speciālistiem, kas 

apliecina nolikuma 5.5. punktā 

noteikto prasību izpildi, atbilstoši 

noteiktajai veidnei  (4.pielikums). 

Speciālistu sertifikātu attiecīgajā 

jomā kopijas 

Būvatļauju un/vai pieņemšanas - 

nodošanas aktu kopijas vai citi 

dokumenti, kas apliecina atbildīgā 

būvdarbu vadītāja dalību 5.5.2. 

punkta prasībām atbilstošajos un 

4.pielikumā norādītajos būvobjektos 

atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. 

Atbildīgais būvdarbu 

vadītājs Jānis 

Gaigals, sert. Nr. 4-

01173 (pretendenta 

darbinieks) 

Objekts: „Jahtkluba 

moduļu ēkas 

būvniecība” (ēka no 

moduļiem 107 m
2
 

platībā), iesniegts 

Būvdarbu vadītāja 

saistību raksts. 

 

Būvdarbu vadītājs 

Andris Ķauķis, sert. 

Nr. 4-00832 

(pretendenta 

darbinieks) 

Līguma izpildē  tiks 

iesaistīts 

vispārceltniecisko 

būvdarbu vadītājs 

Natāns Kečedži, 

iesniegts 

apliecinājums 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Tatjana Mušinska, 

sert. Nr. 20-4776 

(SIA ‘Negocio’ 

darbinieks) 

Pieredzes tabulā 

uzrādīts  kā būvdarbu 

vadītājs nevis kā 

atbildīgais būvdarbu 

vadītājs. Pievienots 

paša pretendenta SIA 

‘AKN’ izdots 

rīkojums par atbildīgā 

būvdarbu vadītāja 

nozīmēšanu objektā 

GS Gaisa telpas 

novērošanas 

eskadriļas 

Radiotehniskā 

Moduļu tipa ēka 

„Audriņos”.   

 

 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Jānis Kuka, sert.Nr. 

4-02957 

(apakšuzņēmēja SIA 

„Ventars” darbinieks) 

Objekts: ‘Biroja 

konteineru 

kompleksu ar 

saldējamām iekārtām 

iegāde’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Andrejs Rubans, 

sert.Nr. 4-02939 

(pretendenta 

darbinieks) 

 

Objekts: Rūpnieciski 

ražota moduļu tipa ēka 

Ķekavas novada 

pašvaldība pirmskolas 

izglītības iestādes 

’Avotiņš’ vajadzībām 

(publiskas telpas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

5.5.3. Darba aizsardzības 

koordinatoru, kas līguma 

izpildes laikā veiks darba 

aizsardzības koordinatora 

Informācija par speciālistiem, kas 

apliecina nolikuma 5.5. punktā 

noteikto prasību izpildi, atbilstoši 

noteiktajai veidnei  (4.pielikums). 

Andris Ķauķis, apl. 

Nr. 119718 

(pretendenta 

darbinieks) 

Evija Balode, dipl. 

Nr.0014 

(SIA ‘Negocio’ 

darbinieks) 

Aleksandrs Marčuks, 

sert. Nr. 20-7432 

(apakšuzņēmēja SIA 

„Ventars” darbinieks) 

Mārtiņš Rupeiks, 

sert.PK E Nr. 1010 

(pretendenta 

darbinieks) 
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Ministru kabineta 2003. gada 

25. februāra noteikumos Nr. 92 

„Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” un citos 

normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas. 

 

Speciālistu sertifikātu attiecīgajā 

jomā kopijas 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

6. Pretendenta finanšu vidējais 

apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu (2014., 2015., 2016.) laikā 

EUR bez PVN gadā ir vismaz 

piedāvātās līgumcenas apmērā. 

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, 

savu atbilstību šajā punktā 

noteiktajām prasībām finanšu 

apgrozījumam pierāda par 

nostrādāto laika periodu. 

2.1.1.  

Informācija par pretendenta vidējo 

gada finanšu apgrozījumu EUR bez 

PVN iepriekšējo trīs gadu laikā, 

2014., 2015., 2016. (Uzņēmumiem, 

kas dibināti vēlāk, to darbības 

periodā), atbilstoši 6.pielikumam.  

Pretendenta uzņēmuma 2016. gada  

bilance (operatīvā) un peļņas-

zaudējumu aprēķins 

 

Vid fin. apgroz. 

1 514 560 EUR 

Iesniegta bilance, 

peļņas vai zaudējumu 

aprēķins 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Vid fin. apgroz. 

3 470 620 EUR 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Vid.fin.apgr.  

2 641 161 EUR 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Vid.fin.apgr.  

2 439 043 EUR 

 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Citas prasības 

 

7.3. Konkrētā līguma izpildē, lai 

pierādītu atbilstību nolikuma 

kvalifikācijas prasībām, 

Pretendents drīkst balstīties uz 

citu uzņēmēju iespējām, 

neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 

gadījumā pretendents iesniedz 

personas, uz kuras iespējām 

balstās, apliecinājumu par 

resursu (konkrēti, kādu) 

nodošanu pretendenta rīcībā 

(8.pielikums).  

 

Ja pretendents līguma izpildei plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem 

nododamo darbu vērtība ir 10% un 

vairāk no līguma kopējās vērtības, 

tad sniedz informāciju par 

apakšuzņēmējiem, norādot darbu 

veidus, kurus paredzēts nodot 

apakšuzņēmējiem, atbilstoši 

7.pielikuma veidnei. 

Ja pretendents balstās uz citu 

uzņēmumu iespējām, lai 

apliecinātu savu atbilstību 

kvalifikācijas prasībām, jāaizpilda 

8.pielikums. 

Par apakšuzņēmējiem un personām, 

uz kuru iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas 

prasību izpildi, jāiesniedz 

dokumenti, kas apliecina šo 

personu tiesības parakstīt 

piedāvājumu. 

 

SIA „Lejnieku 

projektēšanas birojs” 

personas, uz kuras 

iespējām pretendents 

balstās apliecinājums 

par arhitekta, 

būvprojekta vadītāja 

nodošanu Līguma 

izpildē. 

 

SIA „Perfekt Būve” 

10%. Personas, uz 

kuras iespējām 

pretendents balstās 

apliecinājuma veidne 

- būvdarbu vadītāja 

Natāna Kedžadži 

nodošanu Līguma 

izpildē. 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Apakšuzņēmēja SIA 

‘Projektēšanas birojs 

AUSTRUMI’ 10% 

Apliecinājums 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

Apkašuzņēmēja  

SIA„Ventars” 60% 

apliecinājums par 

Jāņa Kuka un 

Aleksandra Marčuka 

iesaistīšanu Līguma 

izpildē 

 

Iesniegts/ atbilst 

 

 

Arhitekts Ilgvars Ābols, 

sert.Nr. 10-1069 

Nodarbināts divās SIA. 

Šo sabiedrību  

apliecinājumi  pat to, 

ka ir informēti par 

dalību Līgumā nav. 

10. Tehniskais piedāvājums SIA Būvalts R Pilnsabiedrība SIA „Belss” SIA „Kurzemes 
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 „AKN” 
 

 būvserviss” 
 

10.1. Darbu izpildes kalendārais grafiks Iesniegts Darbu 

kalendārais grafiks 

Iesniegts Darbu 

kalendārais grafiks 

Iesniegts Darbu 

kalendārais grafiks 

Iesniegts Darbu 

kalendārais grafiks 

10.2. Moduļu apraksts Atbilstošs 

Tehniskajai 

specifikācijai, 

pamatots uz Latvijas 

būvnormatīviem 

Iesniegts moduļu 

apraksts, pamatots uz 

Latvijas 

būvnormatīviem 

Nepilnīgs tehniskais 

piedāvājums - 

pretendents norādījis 

„atbilst” visās 

pozīcijās, pievienots 

apraksts 

Nepilnīgs tehniskais 

piedāvājums - 

pretendents norādījis  

„atbilst” gandrīz visās 

pozīcijās 

10.4. Izvietojuma plāns Izvietojuma plāns Izvietojuma plāns Izvietojuma plāns Izvietojuma plāns 

10.4.Pretendenta apliecinājums par moduļiem Apliecinājums par 

jauniem moduļiem 

Apliecinājums par 

jauniem moduļiem 

Apliecinājums par 

jauniem moduļiem 

Apliecinājums par 

jauniem moduļiem 

10.5. Apliecinājums par ēkas garantijas termiņu 36 mēneši garantija 36 mēneši garantija 36 mēneši garantija 36 mēneši garantija 

 Pretendents 

pievienojis 

Projektēšanas 

uzdevumu 

- - - 

   

 

 


