
1(4) 

 

Ķeguma novada dome 

Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 

ZIŅOJUMS 

 

 

2017.gada 02.novembrī       Ķegumā 

 

 

 

1. Pasūtītājs: 

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

LV-5020  

 

1.1. Iepirkumu identifikācijas Nr.: 

ĶND ĶND 2017/17 

 

1.2. Iepirkuma procedūras veids:  

9. pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras 

1.3. Iepirkuma priekšmets: 

Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas 

periodā – attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana 

1.4. CPV kods:  

90620000-9 

 

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/509627, 12.10.2017. 

 

2.1. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju: 

nav 

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; 
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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 23.oktobris 

 

4.1. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks: 

Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, 2017.gada 23.oktobris, plkst.11.00 

4.2. Pieprasījums izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes: 

nav 

 

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

 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums 
Daļa  

Nr. 
Cena bez PVN 

1. z/s „Vecumnieki” 5. EUR 6 496,35 

 z/s „Vecumnieki” 6. EUR 5 916,41 

2. SIA „ERKI” 9. EUR 1 299,48 

 SIA „ERKI” 10. EUR 950,00 

3. SIA „VIA Mežs” 2. EUR 4 488,12 

 SIA „VIA Mežs” 7. EUR 6 310,05 

 SIA „VIA Mežs” 8. EUR 2 200,00 

4. SIA „Nu No Group” 1. EUR 3 112,50 

 SIA „Nu No Group” 2. EUR 3 846,96 

 SIA „Nu No Group” 7. EUR 5 347,50 

 SIA „Nu No Group” 9. EUR 1 332,80 

 SIA „Nu No Group” 10. EUR 1225,00 

 

 

6. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības un piedāvātā līgumcena: 

Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega un 

slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma novada domei 
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slēgt līgumu ar SIA „NuNoGroup”, reģ. Nr. 40103638657, par piedāvāto 

summu: 

daļā Nr. 1. - 3112,50 euro bez PVN; 

daļā Nr. 2. - 3846,96 euro bez PVN; 

daļā Nr. 7. - 5347,50 euro bez PVN. 

Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega un 

slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma novada domei 

slēgt līgumu ar z/s „Vecumnieki”, reģ. Nr. 50001012831, par piedāvāto summu: 

daļā Nr. 5. - 6496,35 euro bez PVN; 

daļā Nr. 6. - 5916,41 euro bez PVN. 

Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega un 

slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma novada domei 

slēgt līgumu ar SIA „VIA Mežs”, reģ. Nr. 40003684202, par piedāvāto summu: 

daļā Nr. 8. – 2 200,00 euro bez PVN. 

Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega un 

slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma novada domei 

slēgt līgumu ar SIA „ERKI”, reģ. Nr. 40103837189, par piedāvāto summu: 

daļā Nr. 9. – 1 299,48 euro bez PVN; 

daļā Nr. 10. – 950,00 euro  bez PVN. 

6.1. Piedāvājumu vērtēšana: 

Saskaņā ar nolikuma 10.1. punktu, komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma 

noformējumu, kas noteikts nolikuma 4.punktā. Komisija konstatē, ka pretendentu 

piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 4.punktam. 

Saskaņā ar nolikuma 10.2. punktu, komisija izvērtē pretendentu atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem, 

kas noteikti nolikuma 5.punktā. Komisija konstatē, ka pretendenti atbilst paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem. 

Saskaņā ar nolikuma 10.3. punktu, komisija veic pretendentu tehnisko un finanšu 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši nolikuma 6. punktam. Komisija konstatē, ka 

pretendenti iesnieguši nolikumam atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus. 

Saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām un 10.4. punktā noteikto vērtēšanas 

kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu, komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko 

cenu, saskaņā ar iepirkuma sadalījumu pa daļām: 

Daļas  

Nr. 
Pretendenta nosaukums Cena bez PVN 

1. SIA „Nu No Group” EUR 3 112,50 

2. SIA „Nu No Group” EUR 3 846,96 
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3. - - 

4. - - 

5. z/s „Vecumnieki” EUR 6 496,35 

6. z/s „Vecumnieki” EUR 5 916,41 

7. SIA „Nu No Group” EUR 5 347,50 

8. SIA „VIA Mežs” EUR 2 200,00 

9. SIA „ERKI” EUR 1 299,48 

10. SIA „ERKI” EUR 950,00 

 

Komisija konstatē, ka iepirkuma daļās Nr. 3., 4 nav pieteicies neviens pretendents. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu un 9.panta astotās daļas 1., 2. un 

4.punktā noteikto apstākļu , Komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās 

daļas 2.punktā noteikto apstākļu esamību SIA „VIA Mežs” un SIA „ERKI”. Citiem 

pretendentiem 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktā noteiktie apstākļi netiek konstatēti. 

2.kārta 

2017.gada 25.oktobrī, pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu (Protokols 

Nr. KNP/3-2/17/59) iepirkuma pretendentiem SIA „ERKI” un SIA „VIA Mežs” nosūtīts 

aicinājums apliecinājuma par parādu neesamību uz 2017.gada 23.oktobra iesniegšanai. 

2017.gada 26.oktobrī saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa no SIA „ERKI” 

(reģ.nr. KNP/1-3/17/1542), saskaņā ar kuru SIA „ERKI” 2017.gada 23.oktobrī nav Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda. 

2017.gada 27.oktobrī saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa no SIA „VIA 

Mežs” (reģ.nr. KNP/1-3/17/1545), saskaņā ar kuru SIA „VIA Mežs” 2017.gada 

23.oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma ir 

0,01 EUR. 

 

7.Komisijas lēmums 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktu atklāti 

balsojot „par”- 5 (Inga Ļeonova, Lolita Liepa, Maija Priževoite, Pāvels Kotāns, Gatis 

Jansons), „pret”- nav, „atturas”-nav, komisija NOLEMJ: 

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega 

un slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma 

novada domei slēgt līgumu ar SIA „NuNoGroup”, reģ. Nr. 

40103638657, par piedāvāto summu: 

daļā Nr. 1. - 3112,50 euro bez PVN; 

daļā Nr. 2. - 3846,96 euro bez PVN; 

daļā Nr. 7. - 5347,50 euro bez PVN. 
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2. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega 

un slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma 

novada domei slēgt līgumu ar z/s „Vecumnieki”, reģ. Nr. 50001012831, 

par piedāvāto summu: 

daļā Nr. 5. - 6496,35 euro bez PVN; 

daļā Nr. 6. - 5916,41 euro bez PVN. 

3. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega 

un slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma 

novada domei slēgt līgumu ar SIA „VIA Mežs”, reģ. Nr. 40003684202, 

par piedāvāto summu: 

daļā Nr. 8. – 2 200,00 euro bez PVN. 

4. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega 

un slīdamības samazināšana” ID Nr.ĶND 2017/17 un ieteikt Ķeguma 

novada domei slēgt līgumu ar SIA „ERKI”, reģ. Nr. 40103837189, par 

piedāvāto summu: 

daļā Nr. 9. – 1 299,48 euro bez PVN; 

daļā Nr. 10. – 950,00 euro bez PVN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas 

 

priekšsēdētājas vietniece       L.Liepa 


