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LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADS 

 

OZOLNIEKU NOVADA DOME 

IEPIRKUMU UN IZSOĻU KOMISIJA  

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018  

Tālr.63084708, fakss 63050868, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv 

_____________________________________________________________________ 

 Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā 

 

Sēdes protokols Nr. 107/2018  

 

Ozolnieku novada Ozolniekos 2018.gada 1. augustā plkst. 10:00  

 

1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku 

novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018  

2. Iepirkums: “Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrāde. Būvniecība, autoruzraudzība (“Projektē – 

būvē” )” ID. Nr. OND 2018/30 

3. Publikācija: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv, un Pasūtītāja mājas 

lapā: www.ozolnieki.lv 2018.gada. 12. jūlijā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

4. Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk –Komisija) un izveidošanas pamatojums: 

Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Ilona Butkus, Jana Vilciņa un Santa 

Bērziņa, kas darbojas saskaņā ar 2017.gada 11.jūlija domes lēmumu Nr. 10, 2017.gada 14.decembra 

domes lēmumu Nr.5 un 2018.gada 08.februāra Ozolnieku novada domes lēmumu Nr.22 un 

2018.gada 17.maija domes lēmumu Nr.14; . 

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrāde, būvniecība, 

autoruzraudzība” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Projektēšanas (Darba) uzdevumu (Pielikums 

Nr.1); 

6. Komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu šādā secībā: 

1) piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

2) pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām; 

3) pretendenta atbilstība tehniskā piedāvājuma prasībām 

4) finanšu piedāvājuma izvērtēšana. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 30. jūlijs plkst.10:00. 

8. Piedāvājuma atvēršanā un izskatīšanā klātesošo Komisijas locekļu vārds, uzvārds un amats: 

Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Jana Vilciņa, Santa Bērziņa. Par 

Komisijas sekretāri komisija nozīmē Santu Bērziņu 

9. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus (piedāvājumu iesniegšanas secībā):  

Nr. 

p.k. 
Pretendents, Reģ. Nr. 

Piedāvājumu iesniegšanas laiks 

1. SIA “Cascade mining”, reģ.nr. 40103762823 

apvienība ar 

SIA “Jelgavas būve-v”, reģ.nr. 43603058290 

30.07.2018., plkst. 9:50 

10. Iepirkuma komisijas vērtējums un lēmums:  
Komisija sāk pretendenta iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu. 

Komisija, veicot pretendenta SIA “Cascade mining” apvienībā ar SIA “Jelgavas būve-v”, 

piedāvājuma noformējuma pārbaudi konstatē, ka pretendenta piedāvājums ir noformēts atbilstoši 

nolikumā izvirzītajām prasībām. Komisija nolemj turpināt vērtēt piedāvājumu nākamajā posmā. 

Komisija, veic izvirzīto kvalifikācijas prasību pārbaudi pretendentam SIA “Cascade mining” 

apvienībā ar SIA “Jelgavas būve-v”. Komisija, pārbaudot informāciju publiski pieejamā datu bāzē 

www.lursoft.lv, www.bis.gov.lv un izskatot piedāvājumā iekļautos dokumentus konstatē, ka 

http://www.lursoft.lv/
http://www.bis.gov.lv/
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pretendents SIA “Cascade mining” apvienībā ar SIA “Jelgavas būve-v” ir iesniedzis nolikumā 

norādītos iesniedzamos dokumentus, kurus izvērtējot komisija ir pārliecinājusies, ka pretendents ir 

atbilstošs nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumā pretendents sniedzis 

paskaidrojumu, ka papildus detalizētāku informāciju sniegs līguma slēgšanas gadījumā. Ņemot 

vērā, ka pretendents vienīgais ir iesniedzis piedāvājumu, detalizācijas iesniegšana līguma slēgšanas 

tiesību gadījumā netraucē veikt piedāvājuma izvērtēšanu, līdz ar to nav pamats pretendentu izslēgt. 

Pretendents ir iesniedzis plānoto patērējamo elektrojaudu un iesniedzis kapličas ēkas apjoma metu 

(skici). 

Iepirkuma komisija nolemj turpināt vērtēt pretendenta piedāvājumu nākamajā posmā.  

Iepirkuma komisija, veicot noformējuma un kvalifikācijas prasībām atbilstošā pretendenta 

finanšu piedāvājuma vērtēšanu secina, ka pretendents finanšu piedāvājumā ir piedāvājis šādu cenu: 

Nr. p.k. Pretendenta nosaukums  Piedāvātā cena EUR bez 

PVN   

1.  SIA “Cascade mining”, reģ.nr. 40103762823 

apvienība ar 

SIA “Jelgavas būve-v”, reģ.nr. 43603058290 
168990,00 

   

Komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši nolika 8.2. punktā noteiktajiem kritērijiem: 

 Kritērijs 

Iesniegtais 

piedāvājums 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Aprēķina formula 

Iegūtais 

punktu 

skaits 

A 

Paredzamā patērējamā 

elektrojauda āra 

apgaismojumam, kW 

9,62 15 =
pretendenta piedāvātie kW

zemākie piedāvātie kW
𝑥 15 15 

B 
Paredzamā patērējamā 

elektrojauda ēkai, kW 
50W/m2 5 =

pretendenta piedāvātie kW

zemākie piedāvātie kW
𝑥 5 5 

C 
Iesniegta kapličas ēkas apjoma 

mets (skice) 

iesniegts 
10 

Ir iesniegts – 5 punkti,  

Nav iesniegta – 0 punkti 
10 

D Kopējā cena EUR bez PVN 
168990,00 

70 =
pretendenta piedāvātā cena

zemākā piedācātā cena
𝑥 70 70 

 
Maksimālais punktu skaits 100 

Iegūtie punkti = A + B + C + 

D 
100 

 

Iepirkuma komisija konstatē, ka līguma slēgšanas tiesības, būtu piešķiramas visām nolikuma 

prasībām atbilstošā vienīgā piedāvājuma iesniedzējam SIA “Cascade mining” apvienībā ar SIA 

“Jelgavas būve-v”. 

Lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.daļas izslēgšanas 

nosacījumi, Iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajai daļai 

publiski pieejamās datu bāzēs ir pārbaudījusi pretendentu SIA “Cascade mining” un SIA “Jelgavas 

būve-v”, un konstatējusi, ka nav pasludināts pretendentu maksātnespējas process, nav apturēta to 

saimnieciskā darbība kā arī pretendentam SIA “Jelgavas būve-v” ne piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā (30.07.2018.), ne lēmuma pieņemšanas dienā (30.07.2018) nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro (e-izziņas pielikumā), bet SIA “Cascade mining” ir nodokļu parāds piedāvājuma iesniegšanas 

dienā EUR 716,61 un parāds EUR 716,69 apmērā lēmuma pieņemšanas dienā. Pretendents savā 

piedāvājumā ir iekļāvis izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, 

ka 2018. gada 28. jūlijā SIA “Cascade mining” nebija nodokļu parādu. Ņemot vērā, ka iepirkums 

par Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, nemainot iepirkuma 

līguma izpildes prasības, tika sludināts trešo reizi un pirmās divas reizes netika iesniegti 

piedāvājumi, divas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas SIA “Cascade mining” nebija nodokļu 

parādu un SIA “Jelgavas būve-v” ne piedāvājuma iesniegšanas brīdī, ne lēmuma pieņemšanas brīdī 

nav nodokļu parādu, Komisija nolemj izmantot Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit 

pirmās daļā noteiktās Pasūtītāja tiesības nepiemērot 9.panta astotās daļas nosacījumus, gadījumā, ja 

“iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — 



 3 

ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā 

iepirkumā paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā vienīgā 

piedāvājuma iesniedzēju SIA “Cascade mining” apvienībā ar SIA “Jelgavas būve-v” 

ar piedāvāto kopējo cenu: 168990,00 EUR bez PVN un piešķirt tam iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības. 

2. uzdot Komisijas priekšsēdētājai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā informēt 

pretendentus par šī iepirkuma rezultātiem, un nodrošināt nepieciešamās informācijas 

paziņošanu IUB un publicēšanu pasūtītāja mājas lapā. 

 

Iepirkumu komisijas sēde tiek slēgta 2018. gada 1. augusta plkst. 12:49 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja   ____________________    S. Krūmiņa 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle     _____________________      J. Vilciņa 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle   _____________________     S. Bērziņa 

 


