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Ķegumā 2017.gada 11.aprīlī 

                                      

LĒMUMS   

 

1.Pasūtītājs: 
Ķeguma novada dome, reģ. nr. 90000013682, Lāčplēša iela 1, 

Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 

2.Līguma priekšmets: 

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada 

pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes 

paaugstināšanai un pielāgošanai sociālās aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai. 

3.Iepirkuma nosaukums, 

identifikācijas Nr.   
„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma 

novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes 

paaugstināšanai un pielāgošanai sociālās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai” ID Nr. ĶND 2017/9 

4. Iepirkumu komisija:   

4.1.iepirkumu komisijas 

sastāvs: 

komisijas priekšsēdētāja: 

komisijas priekšsēdētājas  

vietniece:  

komisijas locekļi:   

 

komisijas sekretāre:                             

 

 

Inga Ļeonova 

 

Lolita Liepa 

Maija Priževoite, Edgars Kozlovs, Gatis Jansons, Dace Soboļeva, 

Pāvels Kotāns                            

Linda Šķeltiņa 

4.2.Izveidošanas pamats: Ķeguma novada domes 2013.gada 2.oktobra lēmums Nr. 362 

„Par Ķeguma novada iepirkumu komisijas izveidošanu”  (23., 

11.§)   

5. Paziņojums par plānoto 

līgumu IUB mājas lapā 

internetā: 

23.03.2017. https://pvs.iub.gov.lv/show/489156 

6. Piedāvājumu izvēles 

kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

7.Saņemtie piedāvājumi: Pretendenta nosaukums 
Reģistrācijas 

nr. 

Piedāvātā cena euro 

bez PVN: 

7.1. Personu apvienība SIA 

„Projektēšanas birojs 

AUSTRUMI” un SIA „PB 

Austrumi” 

90000013682 27550,00 

7.2. SIA „Būvdizains” 43603011124 22000,00 

8. Pretendentu nosaukums, 

ar kuriem nolemts slēgt 

iepirkuma līgumus un 

līgumcenas: 

Personu apvienība SIA 

„Projektēšanas birojs 

AUSTRUMI” un SIA „PB 

Austrumi” 

 

90000013682 
 

27550,00 

9. Pamatojums lēmumam 

par pretendentiem, ar 

Personu apvienība SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un 

SIA „PB Austrumi”, kvalifikācija, tehniskais un finanšu 
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kuriem nolemts slēgt 

iepirkuma līgumus: 

piedāvājums  atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

10. Pamatojums 

noraidītajiem 

pretendentiem:  

Iepirkumu komisija 03.04.2017. (protokols Nr.29) pieņēma 

lēmumu pretendentam SIA ”Būvdizains” lūgt līdz 2017.gada 

7.aprīlim, plkst.10.00 iesniegt pamatojumu kā tiks sasniegts 

Tehniskā risinājuma aprakstā norādītais enerģijas patēriņš 

apkures vajadzībām un kopējais primārās enerģijas patēriņš. 

 Norādītājā termiņā Iepirkumu komisija atbildi nav saņēmusi. 

11. Lēmuma pārsūdzēšanas 

tiesības: 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 23.daļu, ja 

pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo 

tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var 

pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas 

vietniece 

 

 

L.Liepa 

  

 

      


