
Pašvaldības iepirkums 

(Atklāts konkurss) 

“Il ūkstes novada grants ceļu pārbūve” 
 

  

Z I Ņ O J U M S  Nr. 15 
 
Ilūkstē, 2017.gada 9.oktobrī 
      

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 2017/15/ ELFLA” 
 
3.Līguma priekšmets: “Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve”  
(CPV kods –45000000-7; 45233120-6) 
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 
1.daļa – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu)  44-9 Mazbleivi – Ilze 
5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”. 
2.daļa – “Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km 
kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte). 
3.daļa – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km 
kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte). 
4.daļa – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 
44900020033 pārbūve” (1.prioritāte). 
5. daļa - “Il ūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km 
kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve” (2.prioritāte). 
6. daļa – “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6  Zvaigznes – Stari 1,95 km 
kadastrs 44800020125 pārbūve” (2.prioritāte). 
 
4. Publicēts: paziņojums par līgumu IUB mājas lapā internetā 31.08.2017. un Ilūkstes novada 
pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 
 
5. Iepirkuma komisijas 
                - pamatojums:24.01.2017. rīkojums Nr. 4-1/5 
             -sastāvs:   
Iepirkuma komisija:  

- 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 
- Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa 
- Dvietes pagasta pārvaldes pārzine Iveta Plone 
- Eglaines pagasta un Šederes pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova 

- Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ludmila Riekstiņa 
- Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne 

Iepirkuma komisijas sekretāre Ināra Deine 



 

Sēdē nepiedalās: Ruta Buldure, Ieva Rimeicāne, Dace Stalidzāne, Iveta Plone (21.09.2017. 
sēdes protokols nr. 2) 
 
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes 

novads, 2017.gada 21.septembris plkst.11:00. 
 

7. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 
piedāvājumu skaits: divi 

Nr.
p.k 

Pretendents 
Piedāvātā cena EUR 

bez PVN 
 

1. 
 

SIA “A ļņi AS”, reģistrācijas Nr. 42403009452, juridiskā 
adrese: Aļņi 5-11, Dekšāres pagasts, Viļānu novads. 

Pasta adrese: Ozolu iela 7, Varakļāni, Varakļānu novads, 
LV-4838 

4.daļa 344009,05 
5.daļa 134838,89 

2. 
SIA ” Meliors Krauja ”, reģistrācijas Nr. 41503012110, 
juridiskā adrese: Daugavpils iela 31,c, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5462 

5.daļa 110618,53 
6.daļa 106244,35 

 
8. Vērt ēšanas kritēriji: par konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš 

ir iesniedzis  nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot 
vērā cenu.  
 

Iepirkumu komisija vērtē iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma  
noteiktajām prasībām: 

8.1. Iepirkumu komisija, izvērtējot iepirkuma piedāvājumu atbilstību nolikumā 
izvirzītajām prasībām konstatēja, ka SIA “A ļņi AS” ir iesniedzis nolikuma prasībām 
neatbilstošu piedāvājumu visās iesniegtajās iepirkuma priekšmeta daļās. Pretendenta SIA “A ļņi 
AS” iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 2.1.5. punktā noteiktajām prasībām:   

8.1.1. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 
Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte), jo pārsniegta 
maksimāli pieļaujamā līgumcena. 

8.1.1.  iepirkuma priekšmeta 5.daļā - “Il ūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-
2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve” 
(2.prioritāte), jo pārsniegta maksimāli pieļaujamā līgumcena. 

 
8.2. Iepirkumu komisija, veicot pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu 

konstatēja, ka pretendents SIA ”Meliors Krauja” ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 
piedāvājumu attiecīgajās iepirkuma priekšmeta daļās: 

8.2.1. iepirkuma priekšmeta 5.daļā - “Il ūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-
2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve” 
(2.prioritāte) atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

8.2.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – “Ilūkstes piedāvājums novada 
Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6 Zvaigznes – Stari 1,95 km kadastrs 44800020125 
pārbūve” (2.prioritāte) atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 
8.3. Saskaņā ar nolikuma 5.1.1. punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.panta pirmo 
daļu, izvērtēšanai izmantojot tikai cenu. 

8.3.1.  Izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nolēma:  
Atzīt SIA ”Meliors Krauja”  par pretendentu, kuram atbilstoši piedāvājuma izvēles 



kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā:  

Nr.
p.k 

Pretendents Piedāvātā cena EUR 
bez PVN 

1. 
SIA ” Meliors Krauja ”, reģistrācijas Nr. 41503012110, 
juridiskā adrese: Daugavpils iela 31,c, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5462 

Daļa Nr. 5 110618,53 
Daļa Nr. 6 106244,35 

 
 

9. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmo daļu un nolikuma 5.4 
punktā noteikto kārtību, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas (02.10.2017.) par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, veica pārbaudi attiecībā uz pretendentu SIA “Meliors 
Krauja”, lai pārliecinātos par pretendentu, ka uz viņu neattiecas nolikumā norādītie pretendenta 
izslēgšanas noteikumi. 

9.1. Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas 
sistēmā EIS Iepirkuma komisija konstatē: 

Pretendentam SIA “Meliors Krauja”, dienā (02.10.2017.), kad pieņemts lēmums par 
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav nodokļu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro (EIS 02.10.2017. e-izziņa 0008-02-10-17). Savukārt pretendenta 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (21.09.2017) ir nodokļu parāds, tai skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 
02.10.2017. e-izziņa 0007-02-10-17).  

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējo 
datu aktualizācijas datumu, pretendentam SIA “Meliors Krauja”, 2017.gada septembra 
26.datumā (02.10.2017. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parāda esamību vai neesamību Nr.265864) nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 
 

10. Atklātā konkursa ”Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve ” nolikuma 5.4.4. punkts 
nosaka, ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē 
pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iepirkuma 
komisija informē pretendentu par to un nosaka termiņu - 10(desmit) dienas pēc informācijas 
nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai. 

10.1. SIA “Meliors Krauja” 2017.gada 2.oktobrī nosūtīta vēstule un lūgts 10 darbdienu 
laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt apliecinājumu, ka pretendentam SIA 
“Meliors Krauja” piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, t.i. 21.09.2017. nebija 
nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro. 
 Pretendents informēts, ja apliecinājums par nodokļu parādu neesamību, 10 dienu laikā 
pēc informācijas nosūtīšanas dienas netiks iesniegts, SIA “Meliors Krauja” tiks izslēgta no 
dalības iepirkumā. 

10.1.  SIA “Meliors Krauja” 2017.gada 3.oktobrī iesniedza VID EDS izziņu, ka 
sabiedrībai uz 2017.gada 21.septembri VID administrēto nodokļu parāda kopsumma ir 0,13 
euro. Iepirkumu komisija izmantojot QR kodu salīdzināja ar informāciju VID mājaslapā un 
pārbaudīja izziņas autentiskumu. 

 
11. Iepirkuma komisija atkārtoti pirms lēmuma pieņemšanas (09.10.2017.) par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, veica pārbaudi attiecībā uz pretendentu SIA “Meliors 
Krauja”, lai pārliecinātos par pretendentu, ka uz viņu neattiecas nolikumā norādītie 
pretendenta izslēgšanas noteikumi. 

Iepirkuma komisija pēc iegūtās informācijas EIS sistēmā konstatē, ka pretendentam SIA 



“Meliors Krauja”, dienā (09.10.2017.), kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 09.10.2017. e-izziņa 0042-
09-10-17). SIA “Meliors Krauja” nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība 
nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, 
maksātnespēju vai bankrotu. 

 
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.1.punktu, Publisko 
iepirkumu likuma 51.pantu, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma: 

 
12. Noraidīt un izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā SIA “A ļņi AS”  

reģistrācijas Nr. 42403009452, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.1.5. punktu:  
12.1. iepirkuma priekšmeta 4.daļā  – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-

5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte), jo pārsniegta 
maksimāli pieļaujamā līgumcena. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta. 

12.2.  iepirkuma priekšmeta 5.daļā - “Il ūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-
2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve” 
(2.prioritāte), jo pārsniegta maksimāli pieļaujamā līgumcena.  

 
13. Atzīt SIA “Meliors Krauja”, reģ. Nr. 41503012110 par uzvarētāju atklātā 

konkursā “Il ūkstes novada grants ceļu pārbūve”, jo ir iesniedzis atbilstošu nolikuma 
prasībām un vērtēšanas kritērijiem saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā 
cenu: 

 
Nr.
p.k 

Pretendents Piedāvātā cena EUR 
bez PVN 

2. 
SIA “ Meliors Krauja ”, reģ. Nr. 41503012110, 
juridiskā adrese: Daugavas iela 31, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads. 

Daļa Nr. 5 110618,53 
Daļa Nr. 6 106244,35 

 
 
 

14. Lēmuma pieņemšanas datums: 09.10.2017. 
 

15. Informācija par uzvarētāju:   
SIA “Meliors Krauja”, reģ. Nr. 41503012110, 

juridiskā adrese: Daugavas iela 31, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
Iepirkuma priekšmeta 5.daļā - “Il ūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-6 

Plūmes – Vāverāni – Mežmaļi - Kalnāji  0,5 km kadastrs 44560020078 pārbūve” 
(2.prioritāte); 

L īgumcena: EUR  110618,53 (bez PVN) 
 

Iepirkuma priekšmeta 6.daļā - “Il ūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu C 56-1 
Lusti - Kaln āji – Kamin ča 1,1 km kadastrs 44560020080 pārbūve” (3.prioritāte). 

L īgumcena: EUR  106244,35 (bez PVN) 
 
 
 
 
 

16. Pamatojums Iepirkumā izvirzīto atlases prasību objektivit ātei: 
Piedāvājumu (iepirkumā) atklātā konkursā ir iesnieguši divi pretendenti, taču atlases 

prasībām ir atbilstošs tikai viens no tiem. Atklāta konkursa nolikumā ietvertās pretendentu 



atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, ir izvirzītas obligātas prasības, kas attiecas uz 
pretendenta tiesībām un spējām veikt līguma izpildi. Iepirkuma procedūras laikā netika izteikti 
nekādi iebildumi par atklāta konkursa nolikumā ietvertajām pretendentu atlases prasībām vai 
citiem nolikuma nosacījumiem.  

Konkursa Nolikumā netiek izvirzīti speciāli noteikumi, kas ierobežotu iespējamo 
piegādātāju loku. Konkrētajā tirgū ir vairāki piegādātāji, kas atbilst pasūtītāja noteiktajām 
atlases prasībām. Konkrētajā iepirkuma procedūrā piegādātāji nav iesnieguši piedāvājumus 
nevis atlases prasību, bet citu iemeslu dēļ: nav ieinteresēti iegūt konkrētā līguma slēgšanas 
tiesības iepirkuma apjoma dēļ, vai arī tādēļ, ka ir aizņemti līdzīgu līgumu izpildē konkrētajā 
laika periodā. Pasūtītājs nekādā veidā nevar ietekmēt ieinteresēto pretendentu vēlmi iesniegt 
vai nē piedāvājumu atklātā konkursā. 

 
17. Inform ācija par to iepirkuma l īguma daļu, kuru izraudzītais pretendents 

plānojis nodot apakšuzņēmējiem: nav. 
18. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt 

vai izbeigt iepirkuma procedūru: nav. 
19. Piedāvājuma noraid īšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: netika konstatēts. 

20. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
interešu konflikts netika konstatēts. 

 
Komisijas priekšsēdētājs:              R.Līcis 
 
Komisijas locekļi:          
                                        

          R.Buldure 
 

A.Gičevska-Studāne 
 

  I.Rimeicāne 
 
D.Stalidzāne 
 
   B.Štrausa 
 
       I.Plone 
 
 M.Petrova 
 
L.Riekstiņa 
 
S.Glūmāne 

 
Protokoliste                                                                                                        I.Deine 
 
 


