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LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADS 
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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. 293/2018  

 
Ozolnieku novada Ozolniekos 2018.gada 20.decembrī plkst. 8:00  

 

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

Ozolnieku pagasts, LV-3018.  

2. Iepirkums: „Daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva telpu vienkāršotā atjaunošana”, 

identifikācijas Nr. OND 2018/54. 

3. 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. 

4. Komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu šādā secībā: 

1) pretendentu atbilstība finanšu piedāvājuma prasībām; 

5. Komisijas vērtējums:  
Komisija sāk pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu. 

Komisija konstatē, ka Pretendenti finanšu piedāvājumā iesnieguši šādas cenas: 

Nr. p.k. Pretendents, reģ. Nr. 
Piedāvātā cena EUR, bez PVN 

21% 

1. SIA “Balti Constructions”, Reģ. nr. 40103810894 83 904,32 

2. SIA “Mali M”, Reģ.nr. 43603070700 88 342,66 

3. SIA “Latvūvnieks”, Reģ. Nr. 43603054890 60 008,19 

4. SIA “Bekoteks”, Reģ. nr. 43603038720 83 839,58 

5. SIA “BK Māja”, Reģ. nr. 40103281730 89 287,62 

6. SIA “BD&C”, Reģ. nr. 40103329844 93 498,68 

7. SIA Firma “Konstants”, Reģ. nr. 41703001675 68 344,64 

8. SIA “Zemgales Būvserviss”, Reģ. nr. 43603022679 91 954, 89 

 

Ņemot vērā, ka Pasūtītājs nolikumā bija norādījis, ka finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 

Nolikuma 4. pielikumam, kurā jānorāda tikai vienības cena un kopējās izmaksas, bet pretendenti iesnieguši 

finanšu piedāvājumu kā lokālās tāmes, Komisija pārbaudot aritmētiskās kļūdas, ņem vērā tikai vienības cenu 

un kopējās izmaksas. Komisija konstatē, ka pretendenti nav pieļāvuši aritmētiskas kļūdas un, ka lētāko 

piedāvājumu iesniedzis pretendents SIA “Latbūvnieks”, savukārt nākošais lētākais ir SIA Firma “Konstants”. 

Ņemot vērā, ka SIA Firma “Konstants” piedāvātā cena ir lielāka par kontroltāmē norādīto cenu, piedāvājums 

nav uzskatāms par nepamatoti lētu.  

Izskatot SIA “Latbūvnieks” finanšu piedāvājumu Komisijai ir konstatējusi, ka piedāvājums ir šķietami 

nepamatoti lēts. Komisija konstatējusi, ka piedāvājumā iesniegtā kopējā cena ir par 17,18% zemākā kā vidējā 

citu pretendentu iesniegtās cenas, par 12,2% zemāka nekā nākošā zemākā iesniegtā cena, kā arī zemāka nekā 

būvdarbu kontroltāmē aprēķinātā, kura aprēķināta pamatojoties uz 2016.gada tirgus cenām. Komisija 

konstatējusi, ka SIA “Latbūvnieks” tāmē ir norādītas pat par 85% zemākas laika normas, nekā tās ir 

kontroltāmē, kā arī Komisijai ir šaubas, vai par tāmēs norādītajām cenām ir iespējams nodrošināt 

normatīvajiem aktiem atbilstošu un kvalitatīvu materiālu. 
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 Ņemot vērā Komisijas radušās šaubas, Komisija veica publiski pieejamas informācijas izpēti. 

Komisija konstatēja, ka pēdējais līdzvērtīgais šāda apjoma iepirkums, kurā uzvarējis SIA “Latbūvnieks” bija 

Latvijas Lauksaimniecības sludinātais iepirkums “Dušu telpu un veļas mazgātavas izbūve LLU 2.dienesta 

viesnīcā” Nr. LLU 2018/17-B/objekti. Iepazīstoties ar šī iepirkuma ziņojumu, konstatēts, ka SIA 

“Latbūvnieks” arī šajā iepirkumā ir iesniedzis par 20,23% zemāku cenu, nekā vidēji citi pretendenti. Ņemot 

vērā, ka iepirkuma līgums ir publiski pieejama informācija, Komisija telefoniski sazinājās ar līgumā norādīto 

LLU par līguma izpildi atbildīgo kontaktpersonu, kurai lūdza atsauksmi par SIA “Latbūvnieks” veiktajiem 

būvdarbiem. Tika sagatavots iepriekšminētās sarunas protokols.  

Ņemot vērā konstatēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.panta pirmo daļu, no 

pretendenta SIA “Latbūvnieks” ir pieprasāms detalizēts skaidrojums par piedāvātās cenas pamatotību, kā 

arī būtu nepieciešams sertificēta būvinženiera viedoklis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, komisija vienbalsīgi (ar četrām balsīm “par”) nolemj: 

1) uzdot komisijas loceklei Santai Bērziņai sagatavot un nosūtīt SIA “Latbūvnieks” 

vēstuli, kurā tiek lūgts detalizēts skaidrojums par piedāvāto būvizstrādājumu cenu un 

laika normu apjomu pamatotību; 

2) lūgt sertificēta būvinženiera viedokli, par SIA “Latbūvnieks” iesniegto piedāvājumu.  

 

Iepirkumu komisijas sēde tiek slēgta 2018. gada 20.decembrī plkst. 10:30 

 

Komisijas priekšsēdētāja   ____________________    S. Krūmiņa 

 

 

Komisijas locekle   _____________________     I. Butkus 

 

 

Komisijas locekle     _____________________      J. Vilciņa 

 

 

Komisijas locekle   _____________________     S. Bērziņa 

 


