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LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

 

I INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: SIA „Preiļu saimnieks” 

Iepirkuma nosaukums: Būvdarbi “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas 

daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 

ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas 

tīklu atjaunošana” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: PS 2016/1 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 82 pants 

Paziņojums par iepirkumu publicēts IUB: 14.07.2016. 

 

II INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvātā vērtējamā cena EUR bez PVN 

21% 

1. AS “Siguldas Būvmeistars” 125 009,86 

2. PS “A.A. & būvkompānijas” 119 627,11 

3. SIA “ASKO AS” 106 933,49 

4. SIA “Preiļu santehniķis” 118 770,25 

NORAIDĪTIE PRETENDENTI UN NORAIDĪŠANAS IEMESLI 

Nr.p.k. Pretendents Noraidīšanas iemesli 

1. AS “Siguldas Būvmeistars” Pretendenta piedāvātā cena nav 

viszemākā 

2. PS “A.A. & būvkompānijas” Pretendenta piedāvātā cena nav 

viszemākā 

3. SIA “ASKO AS” Pretendents neatbilst iepirkuma 

Nolikumā izvirzītajām prasībām, tādēļ 

tiek noraidīts: 

1) Pretendents SIA “ASKO AS” neatbilst 

iepirkuma Nolikuma 5.2.4. punktā 

izvirzītajām prasībām: “Pretendentam 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir 

līdzvērtīga pieredze* līdzīgu pēc rakstura 

un apjoma ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas rekonstrukcijas un/vai izbūves 

būvdarbu līgumu izpildē, t.i., Pretendents 

kā galvenais būvuzņēmējs ir kvalitatīvi 

izpildījis vismaz 1 (vienu) ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 

un/vai izbūves pasūtījuma līgumu 



(objekts nodots ekspluatācijā) un ir 

saņemtas pozitīvas pasūtītāja 

atsauksmes”. 

2) Pretendents SIA “ASKO AS” neatbilst 

iepirkuma Nolikuma 5.2.8. punktā 

izvirzītajām prasībām, jo nevar gūt 

pārliecību, ka Piedāvājumā pievienotais 

vecākā speciālista analītiķa diploms 

atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 

92 “Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus” 81 punkta prasībām. 

 

IV INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības: 
SIA “Preiļu santehniķis 

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena: 118 770,25 EUR bez PVN 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: 

Piedāvājums ar viszemāko piedāvāto 

vērtējamo cenu, kas atbilst Nolikuma, tai 

skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām  

Lēmums: 

Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības par līgumcenu 118 770,25 EUR 

bez PVN 

 

IV LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 82 

panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas 

spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo 

lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    J. Mūrnieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


