
 

Iepirkumu komisijas ziņojums 
 

Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „ Višķi” 

Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, 

autoruzraudzība un būvniecība   

iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2018/2” 

 

2018.gada 12.jūlijā 

Višķos                                                                                   

1. Informācija par iepirkumu: 

Pasūtītājs Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Višķi”,  

Juridiskā adrese: Skolas iela17, Daugavpils novads, LV-5401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002044615 

Iepirkuma nosaukums Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras 

„Višķi” Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ 

izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība   

Iepirkuma identifikācijas numurs PA Višķi 2018/2 

Iepirkuma CPV kods 4500000-7, papildkods 71242000-6 

Iepirkuma priekšmets 
Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras 

„Višķi” Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ 

izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība   

Iepirkuma pamatojums Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkumu komisija Komisija izveidota ar Višķu pagasta pārvaldes  vadītāja 13.06.2016. 

rīkojumu Nr.91P 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Kaspars Putniņš - “Pašvaldības aģentūras „Višķi” ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis                                                       

Komisijas locekļi: 

Ingrīda Mileika  - grāmatvede (komisijas sekretāre) 

Virgija Trubača - klientu apkalpošanas speciāliste 

Roberts Smans – saimniecības vadītājs 

Valdis Zukulis - ezeru apsaimniekotājs 

Iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotājs 

Iepirkumu komisija 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā. 

07.06.2018. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš   

25.06.2018. plkst.10.00 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

Piedāvājumu atvēršanas laiks un 

vieta 

Piedāvājumi atvērti 25.06.2018. plkst.10.00, www.eis.gov.lv 

  

http://www.eis.gov.lv/


2. Informācija par pretendentiem: 

Piedāvājumu iesniedzis: 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BORG”, reģ.nr.41503012572, piedāvājuma cena 390000.00  

 

3. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs : saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot 

vērā tikai cenu.   

4. Pamatojums lēmumam par noraidīto pretendentu:  

Piedāvājumu vērtēšanas sanāksmes laikā tika konstatēts, ka pretendenta uzrādītajam apakšuzņēmējam 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 

tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, tāpēc pretendenta SIA”BORG” 

piedāvājums ir noraidāms. 

 

5.  Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

      Interešu konflikti netika konstatēti. 

6.  Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru: 
 

Saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises kārtība" 229.punkta 229.3. apakšpunkta noteikumiem, pasūtītājs pieņem 

lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, ja iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no 

iepirkuma procedūras izslēdzamu kandidātu pieteikumi.  

Lēmums pieņemts 12.07.2018. 

 

7. Informācija par komisijas lēmuma apstrīdēšanu: 

      Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt 

tiesības noslēgt līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka 

ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,  ir tiesīga iesniegt iesniegumu par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par pieņemto 

lēmumu. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                  ( paraksts )            K.Putniņš 

 

 

 

 


