
 
 

 

 

 

 

Pašvaldības iepirkums 

(Atklāts konkurss) 

“Il ūkstes novada grants ceļu pārbūve” 
 

  

 Z I Ņ O J U M S  Nr. 3 
 
Ilūkstē, 2019.gada 1.aprīlī 
      
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 2019/3/ ELFLA” 
 
3.Līguma priekšmets: “Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve”  
(CPV kods –45000000-7) 
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”; 
 3.daļa – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km 
kadastrs 44350050072 pārbūve”;  
 4.daļa – “Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km 
kadastrs 44900020033 pārbūve”. 
 
4. Publicēts: paziņojums par līgumu IUB mājas lapā internetā 25.02.2019. un Ilūkstes 
novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 
 
5. Iepirkuma komisijas 
                - pamatojums:19.02.2019. rīkojums Nr. 14 
             -sastāvs:   
Iepirkuma komisija:  

- komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora p.i. Reinis Līcis 
  

 komisijas locekļi:  
- vecākā finansiste Ruta Buldure 
- juriste Ērika Potjomkina  
- iepirkumu speciāliste Andžela Gičevska-Studāne 
- attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā Dace Stalidzāne 

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 



Iepirkuma komisijas sekretāre Ināra Deine 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes 
novads, 2019.gada 18.marts līdz plkst.11:00. 

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

Saņemtie piedāvājumi: četri 

Nr.
p.k 

Pretendents 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 
datums un 

laiks 

Piedāvātā cena 
EUR 

bez PVN 
 

1.daļa 

1. 
 

SIA “Mikor” , reģistrācijas Nr. 45403001297, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, LV-5201 

15.03.2019. 
plkst. 17:10 606 185.31 

 
SIA “Ošukalns” , reģistrācijas 
Nr.45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 
104a, Jēkabpils, LV-5201 

14.03.2019. 
plkst. 15:10 649 915,18 

2.daļa 

2. 
SIA “ Mikor ” , reģistrācijas Nr. 45403001297, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5201 

15.03.2019. 
plkst. 17:10 

288 771,48 

3.daļa 

 

SIA “ Meliors Krauja ”, reģistrācijas Nr. 
41503012110, juridiskā adrese: Daugavpils iela 
31 c, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, LV-5462 

18.03.2019. 
plkst. 08:10 156 497,82 

 
SIA “ Mikor ” , reģistrācijas Nr. 45403001297, 

juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5201 

15.03.2019. 
plkst. 17:10 158 494,21 

4.daļa 

 

SIA “ Meliors Krauja ”, reģistrācijas Nr. 
41503012110, juridiskā adrese: Daugavpils iela 

31 c, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, LV-5462 

18.03.2019. 
plkst. 08:10 

438 198,75 

 
8. Vērt ēšanas kritēriji: par konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir 
iesniedzis  nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot 
vērā cenu.  

Iepirkuma komisija vērtē SIA “Mikor”, SIA “Ošukalns” un SIA “Meliors Krauja” iesniegto 
piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām: 
 8.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude - Iepirkuma komisija pārbauda, vai 
piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.11. punktā norādītajām 
prasībām.  
 Iepirkuma komisija atzina, ka visi iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši 
izvirzītajām prasībām un iesniegti elektroniski Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 
 8.2. Pretendentu atlase - Iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegtos pretendentu 
atlases dokumentus, pārbauda, vai Pretendents atbilst nolikuma 3.1. – 3.4. punktos 
norādītajām prasībām.  



 Iepirkuma komisija atzina, ka iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma 
3.1. – 3.4. punktu nosacījumiem 

8.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilst ības pārbaude -. Iepirkuma 
komisija izvērtē, vai Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.5. un 
3.6.punktiem un nolikuma 3. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.  

 Iepirkuma komisija konstatē, ka Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums 
noformēts un sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.5. un 3.6.punktam un tehniskajai 
specifikācijai. 

8.4. Piedāvājuma izvēle - Iepirkuma komisija atbilstoši nolikuma 5.2. punkta 
prasībām pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Iepirkuma komisija 
nekonstatēja pretendentu finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas. 
 

Nolikuma 2.1.5. punktā ir noteikta piedāvājumu maksimāli pieļaujamā līgumcena.  
Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājumos uzrādīto līgumcenas atbilstību nolikuma 

prasībām  iepirkuma priekšmeta 2.daļai, 3.daļai un 4.daļai.  
Daļa Nr 2.– “Il ūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69  

km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”. 
pretendents Maksimāli 

pieļaujamā 
līgumcena 

Piedāvātā 
līgumcena 

Apraksts 

SIA „Mikor”  150070,00 288 771,48 Piedāvātā cena pārsniedz 
pieļaujamo līgumcenu 

 
3.daļa – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km 

kadastrs 44350050072 pārbūve”;  
pretendents Maksimāli 

pieļaujamā 
līgumcena 

Piedāvātā 
līgumcena 

Apraksts 

SIA „Mikor”  

72954.00 

158494.21 Piedāvātā cena pārsniedz 
pieļaujamo līgumcenu 

SIA „Meliors 
Krauja” 

156497.82 Piedāvātā cena pārsniedz 
pieļaujamo līgumcenu 

 
 4.daļa – “Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km 

kadastrs 44900020033 pārbūve”. 
pretendents Maksimāli 

pieļaujamā 
līgumcena 

Piedāvātā 
līgumcena 

Apraksts 

SIA „Meliors 
Krauja” 

218716.00 438198.75 Piedāvātā cena pārsniedz 
pieļaujamo līgumcenu 

Visiem pretendentiem 2., 3. un 4.daļās piedāvājumi pārsniedz maksimāli pieļaujamo 
līgumcenu, tādēļ tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā.  
 

Iepirkuma komisija, izskatot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 1.daļā  “Il ūkstes 
novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu)  44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 
44440040085; 44440060136 pārbūve”, konstatēja, ka ir iesniegti divi piedāvājumi: 

pretendents Piedāvātā līgumcena 
SIA „Mikor”  606185,31 
SIA „Ošukalns” 649915,18 

SIA “Mikor”  un SIA  “Ošukalns”  piedāvājumi atbilst visām iepirkuma priekšmeta 



1.daļai  “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu)  44-9 Mazbleivi – Ilze 
5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve” nolikumā izvirzītajām prasībām 
un tie nesatur aritmētiskas kļūdas. 
 

8.5.  Saskaņā ar nolikuma 5.1.1. punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma 51.panta pirmajai daļai, ņemot vērā cenu. 
 

8.6. Izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nosaka 
pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām un vērtēšanas kritērijiem saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā: 

Pretendents Piedāvātā cena EUR 
bez PVN 

SIA “ Mikor ” , reģistrācijas Nr. 45403001297, juridiskā adrese: 
Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201 

1.daļa  606185.31 
 

 
9. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmo daļu un nolikuma 

5.4 punktā noteikto kārtību, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas (01.04.2019.) 
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, veica pārbaudi attiecībā uz pretendentu SIA 
“Mikor” , reģistrācijas Nr. 45403001297, lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas 
nolikuma 3.1.punktā norādītie  izslēgšanas nosacījumi. 
 Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā EIS, IUB tīmekļvietnē un 
Ārlietu ministrijas mājaslapā, iepirkuma komisija konstatē: 
SIA “Mikor” , reģistrācijas Nr. 45403001297 
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējo datu 
aktualizācijas datumu, pretendentam SIA “Mikor” 2019.gada marta 26.datumā 
(01.04.2019. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda 
esamību vai neesamību Nr.37083) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 
SIA “Mikor” 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 (piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
pēdējā dienā t.i. 18.03.2019. un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu t.i 01.04.2019.), tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 
01.04.2019. e-izziņa  0061-01-04-19, e-izziņa 0071-01-04-19). 

Uz SIA “Mikor” nav attiecināmi PIL 42.pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Pretendents ir reģistrēts 
Komercreģistrā un LR Būvkomersantu reģistrā, tā kvalifikācija atbilst nolikuma 3.3.1 un 
3.3.2 punktos noteiktajām prasībām. Saskaņā ar LURSOFT pieejamo informāciju par 
2017.gadu, pretendents uzskatāms par  mazo uzņēmumu. 

 
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikuma 

6.1.punktu, Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, iepirkuma komisija vienbalsīgi 
nolēma: 

9.1.  Atzīt SIA “Mikor”  par uzvarētāju atklātā konkursa “Il ūkstes novada 
grants ceļu pārbūve” 1.daļā  “Il ūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu)  
44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”, jo ir 



iesniegts nolikuma prasībām un vērtēšanas kritērijiem atbilstošs saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā cenu: 

Nr.
p.k 

Pretendents Piedāvātā cena EUR 
bez PVN 

1. 
 

SIA “Mikor” , reģistrācijas Nr. 45403001297, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, LV-5201 
606 185,31 

 
10. . Lēmuma pieņemšanas datums: 01.04.2019. 

 

11. Inform ācija par uzvarētāju:  
SIA “Mikor” , reģistrācijas Nr. 45403001297, juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201 
1.daļa –“Il ūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu)  44-9 Mazbleivi 

– Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”. 
L īgumcena: EUR  606 185,31 (bez PVN) 

 
12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt 
vai izbeigt iepirkuma procedūru: Iepirkuma procedūras 2.daļu – “Il ūkstes novada 
Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69  km kadastrs 44560010102; 
44560020075 pārbūve”; 3.daļu – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 
Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve”;  4.daļu – “Ilūkstes novada 
Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” 
izbeigt bez rezultāta, jo pretendentu piedāvājumos ir pārsniegta Nolikuma 2.1.5. punktā 
noteiktā maksimāli pieļaujamā līgumcena. 

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

plānojis nodot apakšuzņēmējiem: nav. 

14. Piedāvājuma noraid īšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 
piedāvājumu par nepamatoti lētu: netika konstatēts. 

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

 

 
Komisijas priekšsēdētājs:                          R.Līcis 
 
Komisijas locekļi:                       R.Buldure 
 

Ē.Potjomkina 
 

A.Gičevska-Studāne 
 
D.Stalidzāne 
 

Protokoliste                                                                                                   I.Deine 


