
 
 

 

 
 

 

Pašvaldības iepirkums 
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu) 

“B ūvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Ilūkstes novada 
jauniešu radošā kvartāla izveidei”. 

 
 Z I Ņ O J U M S  Nr. 13-1 

 
Ilūkstē, 2017.gada 14.septembrī 
      
1. Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes 

novads, LV-5447, tālr.654 47850; fakss 654 62245, e-pasts: dome@ilukste.lv    
        

2. Iepirkuma identifik ācijas numurs: “INP 2017/13/ELFLA” 
 
L īguma priekšmets  “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Ilūkstes 
novada jauniešu radošā kvartāla izveidei”, (CPV kods 45000000-7, 71000000-8, 71320000-7, 
71248000-8). 
 
3. Publicēts: paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā internetā 16.08.2017. un Ilūkstes 

novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 
5. Iepirkuma komisijas 
                                   - pamatojums: 11.08.2017. rīkojums Nr. 4.1/33 
  komisijas sastāvs:   

- komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora p.i. Reinis Līcis 
komisijas locekļi: 

- vecākā finansiste Ruta Buldure 
- juridiskās nodaļas vadītāja Evita Ivdra-Jankovska 
- iepirkumu speciāliste Andžela Gičevska- Studāne 
- Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ieva Rimeicāne 
- Tūrisma un attīstības speciāliste Dace Stalidzāne 

Iepirkuma komisijas sekretāre Ināra Deine 
Sēdē nepiedalās: Ieva Rimeicāne, Dace Stalidzāne (14.09.2017. sēdes protokols Nr. 4) 
 
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2017. līdz plkst.11:00 
 
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta: Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības iela 7, Ilūkste. 
 
8. Piedāvājumu skaits: divi 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



N.p.k. Pretendents 
Piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

1. 
SIA “J ēkabpils PMK” , reģistrācijas Nr. 45403003160, 
juridiskā adrese: Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 

 48945,50 

2. 
SIA “Campaign” , reģistrācijas Nr. 50003773841, 
juridiskā adrese: Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067 9949,69 

 
9. Vērt ēšanas kritēriji:  par konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir iesniedzis  
nolikuma prasībām saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura kritērijs zemākā cena. 
 
10. Piedāvājumu atbilst ība Nolikuma prasībām: 
10.1. Veicot iesniegto piedāvājumu pārbaudi, iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA “Campaign” , 
reģistrācijas Nr. 50003773841, piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 3.7.1. un 3.7.3.punkta 
prasībām, proti, finanšu piedāvājums nav sagatavots par visu tehniskajā specifikācijā minēto darbu 
apjomu un piedāvātajā cenā nav iekļautas visas ar noteikto darbu izpildi saistītās izmaksas. 

Iepirkuma nolikuma 5.1.3. apakšpunktā noteikts, ka gadījumā, ja piedāvājums neatbilst 
kādai nolikumā noteiktajai prasībai, iepirkumu komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās 
dalības iepirkumā.  

Līdz ar to pretendents SIA “Campaign”  nav izpildījis nolikumā noteiktās prasības un tiek 
izslēgts no tālākās dalības iepirkumā.  

 
10.2. SIA “Jēkabpils PMK” , reģistrācijas Nr. 45403003160 iesniegtais piedāvājums atbilst  
iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 
Izskatot un izvērt ējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija 

vienbalsīgi nolēma: 
 

 1. Atzīt SIA “J ēkabpils PMK” par uzvarētāju iepirkumā un piešķirt l īguma slēgšanas 
tiesības, jo piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski 
izdevīgākais: 

N.p.k. Pretendents 
Piedāvājuma cena (EUR ) 

bez PVN 

1. 
SIA “J ēkabpils PMK” , reģistrācijas Nr. 45403003160, 
juridiskā adrese: Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 48945,50 

Lai pārbaudītu, vai SIA “J ēkabpils PMK” , reģistrācijas Nr. 45403003160 neatbilst 
Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1. un 2.punkta noteiktajiem pretendenta izslēgšanas 
nosacījumiem, iepirkuma komisija pieprasa e-izziņas ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas palīdzību 
un Valsts ieņēmumu dienesta izziņas pēc publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 
aktualizācijas datuma. 

Pārbaudes rezultātā konstatēts:  
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējo datu 

aktualizācijas datumu, pretendentam SIA “J ēkabpils PMK” 2017.gada augusta 26.datumā 
(28.08.2017. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai 
neesamību Nr.240279) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 
SIA “J ēkabpils PMK” nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība 

nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, 
maksātnespēju vai bankrotu, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 01.09.2017. e-izziņa  0002-01-09-17). 



 
11. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.09.2017. 
 

12. Inform ācija par uzvarētāju:  
SIA “J ēkabpils PMK” , reģistrācijas Nr. 45403003160,  
juridiskā adrese: Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 

L īgumcena: EUR 48945,50 (bez PVN) 
 

13. Informācija par grozījumiem 2017.gada 1.septembra paziņojumā par pieņemto lēmumu 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, iestāde jebkurā laikā 
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, 
kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un nolikuma 5.2.punktu, 
veikt pašvaldības iepirkuma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Ilūkstes 
novada jauniešu radošā kvartāla izveidei”, identifikācijas Nr. “INP 2017/13/ELFLA” paziņojumā 
par pieņemto lēmumu labojumus un izteikt šādā redakcijā: 
5. Iesniegtie piedāvājumi: divi 

N.p.k. Pretendents 
Piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

1. 
SIA “J ēkabpils PMK” , reģistrācijas Nr. 
45403003160, juridiskā adrese: Madonas 

iela 27, Jēkabpils, LV-5202 

Kopējā līgumcena -49482,69, t.sk. 
Būvdarbi-48945,50 
Būvprojekta autoruzraudzība-123,97 
Projektēšanas darbi-413,22 

2. 
SIA “Campaign” , reģistrācijas Nr. 

50003773841, juridiskā adrese: Sakas iela 
15-2, Rīga, LV-1067 

9949,69 

7. Informācija par uzvarētāju: 
Noteikts pretendents, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstoši  saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu. 

Nr.p.k Pretendents Līgumcena bez PVN (EUR) 

1. 
SIA “J ēkabpils PMK” , reģistrācijas 
Nr. 45403003160, juridiskā adrese: 

Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 

Kopējā līgumcena -49482,69, t.sk. 
Būvdarbi-48945,50 
Būvprojekta autoruzraudzība-123,97 

  Projektēšanas darbi-413,22 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:                             R.Līcis 
             
Komisijas locekļi:                        R.Buldure 
 

E.Ivdra-Jankovska 
           

A.Gičevska-Studāne 
 

Protokoliste                                         I.Deine 
 


