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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBI PĒC ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS 

TĪKLU REMONTA UN AVĀRIJAS LIKVIDĀCIJAS DARBU PABEIGŠANAS UN 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ” 

(Identifikācijas Nr. RŪ-2018/167) 

 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2019.gada 30.janvārī 

1. Informācija par Pasūtītāju:  

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Rīgas ūdens”, Reģ.Nr.40103023035. 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495. 

2. Iepirkuma līguma priekšmets: Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu remonta un avārijas likvidācijas darbu pabeigšanas un satiksmes organizācija darbu 

veikšanas laikā.  

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2018/167. 

4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu). 

5. Paziņojums par līgumu publicēts:  

- Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) – 12.12.2018.; 

- SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 12.12.2018.; 

- iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 12.12.2018.; 

- Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv -  13.12.2018.; 

- Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2018/S 241-551551) – 14.12.2018. 

Periodiskais informatīvais paziņojums nav izmantots. 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 05.11.2018. rīkojumu Nr.2.2-5/155. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs:  valdes loceklis  N.Zvaunis 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

 Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte – projekta vadītāja K.Gatere 

Komisijas locekļi:    Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītājs M.Zālītis 

                                 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītāja vietnieks          K.Gibners 

                                 Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles  

         daļas vadītājs M.Bikovs 

Komisijas sekretāre: Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste V.Rubene 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: komisijas priekšsēdētājs, komisijas 

priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi. 

Pieaicinātais eksperts: SIA “Rīgas ūdens” Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un 

kontroles daļas vecākais budžeta ekonomists A.Rezgalis. 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav 

konstatēti. 

7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:  

Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā: 

1) Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība 

vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa). 

2) Uz Pretendentu neattiecas SPSIL 48.panta pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā. Nosacījumi dalībai 

http://www.eis.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Uz 

apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Līguma izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit 

procentus) no kopējās Līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 

7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

3) Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

(turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai 

juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Līguma 

izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma vērtības, un citām 

personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos  noteiktajām prasībām. 

4) Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas 

likumā paredzētajā kārtībā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

1) Pretendenta gada vidējais neto finanšu apgrozījums (2015., 2016. un 2017.gadā) sasniedz 

vismaz EUR 6 500 000,00 (seši miljoni pieci simti tūkstoši euro un 00 centi). Ja Pretendents 

darbojas mazāku laika periodu, minētais gada vidējais neto apgrozījums jāsasniedz 

nostrādātajā laika periodā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

1) Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. 

2) Pretendentam ir pieredze ceļu seguma atjaunošanā un būvniecībā, t.sk. satiksmes 

organizācijā, un iepriekšējos 3 (trīs) gados (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) 

Pretendents ir atjaunojis ceļa segumus pilnā konstrukcijā (tas ir, asfaltbetona kārtas un 

šķembu slāņa uzklāšana atbilstoši ielu kategorijai) Republikas pilsētās vismaz 20 000 m2 

(divdesmit tūkstoši kvadrātmetri) platībā. 

3) Pretendents Darbu izpildei var nodrošināt šādus speciālistus: 

3.1. Būvdarbu vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā; 

3.2. Speciālistu ar iepriekšējo pieredzi satiksmes organizācijas shēmu izstrādāšanā; 

3.3. Darba aizsardzības koordinatoru. 

4) Pretendentam ir nepieciešamie resursi iepirkuma priekšmetā paredzēto Darbu izpildei, tai 

skaitā, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoši satiksmes organizācijas 

tehniskie līdzekļi darba vietas aprīkošanai uz ceļiem (ceļa zīmes un luksofori, ceļu pagaidu 

apzīmējumi u.c.). 

5) Pretendents Darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu 

(Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz 

Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz Pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām. Šajā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs atbilstoši 

resursi. 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas noteikts atbilstoši 

atklāta konkursa nolikuma 7.5.4.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķina formulai. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.01.2019. plkst.11:00 (saskaņā ar nolikuma grozījumiem 

Nr.1). 
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Pamatojums piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumam: Ministru kabineta noteikumu 

Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 3.punktā minētais piedāvājumu iesniegšanas termiņš samazināts par piecām dienām, jo 

tika paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

8. Piedāvājuma nodrošinājums: iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums EUR 30 000,00 

(trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Sīkāka informācija par piedāvājuma 

nodrošinājumu norādīta atklāta konkursa nolikuma 2.8.punktā. 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA „Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas   

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Mazā zāle, Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e–konkursu 

apakšsistēmā, 28.01.2019. plkst.11:08. 

10. Saņemtie piedāvājumi EIS Sistēmā: 

Nr. Pretendenta nosaukums 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

1. Akciju sabiedrība "A.C.B." 28.01.2019 plkst. 08:42 

2. Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE" 28.01.2019 plkst. 09:43 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS" 28.01.2019 plkst. 10:23 

Iesniegto piedāvājumu cenas kopā ar pieskaitāmiem izdevumiem un plānoto peļņu: 

Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Akciju 

sabiedrība 

“A.C.B.” 

Akciju 

sabiedrība 

“Ceļu 

pārvalde” 

SIA 

“Roadeks” 

   (EUR, bez PVN) 

   Trotuāri  un  ietves       

1.1. Ietvju seguma atjaunošana (tips Nr.1ai) m2  26,54 21,52 22,99 

1.1.1. karstais asfalts AC 8 surf - 4cm m2 14,37 13,05 12,44 

1.1.2. 
nesaistītu minerālmateriālu maisījums 

0/56 vai 0/45 -12 cm 
m2 12,17 8,47 10,55 

1.2. 
Ietvju seguma atjaunošana (tips Nr.1bi 

– ar atļautu autotransporta stāvēšanu) 
m2  26,73 24,09 24,29 

1.2.1. karstais asfalts AC 8 surf - 4cm m2 14,37 14,36 15,57 

1.2.2. 
minerālmateriālu maisījums 0/56 vai 0/45 

-14 cm 
m2 12,36 9,73 8,72 

1.3. 
Ietvju seguma atjaunošana, (tips Nr.2ai 

– ar cementbetona bruģi) 
m2  39,47 30,87 32,08 

1.3.1. betona bruģakmeņi - 6-8cm m2 20,28 18,55 19,45 

1.3.2. 

smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) 

vai grants pēc Ceļu specifikāciju 2015 

punkta 5.1.4. - 4 cm 

m2 4,03 3,85 3,66 

1.3.3. 
nesaistītu minerālmateriālu maisījums 

0/32s vai 0/16 - 12cm 
m2 15,16 8,47 8,97 

1,4 
Ietvju seguma atjaunošana, (tips Nr.2bi 

– ar cementbetona bruģi) 
 m2 36,97 30,27 29,25 

1.4.1. betona bruģakmeņi - 6cm m2 16,90 17,46 15,75 
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Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Akciju 

sabiedrība 

“A.C.B.” 

Akciju 

sabiedrība 

“Ceļu 

pārvalde” 

SIA 

“Roadeks” 

1.4.2. 

minerālmateriālu(šķembu) maisījums 

0/8mm vai grants pēc Ceļu specifikāciju 

2015 punkta 5.1.4. - 3 līdz 5 cm 

m2 4,91 4,34 4,44 

1.4.3. 
nesaistītu minerālmateriālu maisījums 

0/32s vai 0/16 - 12cm 
m2 15,16 8,47 9,06 

  Braucamās daļas atjaunošana      

1.5. 
1. un 2. kategorijas ielu brauktuves 

(tips Nr.1a) 
m2  99,68 88,37 89,88 

1.5.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm m2 18,27 16,47 17,20 

1.5.2. 
karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin - 

6cm 
m2 20,15 18,70 19,05 

1.5.3. 
karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 

base - 10cm 
m2 22,31 23,20 20,30 

1.5.4. 
minerālmateriālu pamata virskārta, 

maisījums 0/32 vai 0/45 - 12cm 
m2 14,85 13,92 12,64 

1.5.5. 

minerālmateriālu pamata apakškārta, 

maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 

25cm 

m2 24,10 16,08 20,69 

1.6. 
1. un 2. kategorijas ielu brauktuves 

(tips Nr.1ac) 
m2  103,41 94,38 94,54 

1.6.1. karstā asfalta dilumkārta AC 16 surf - 4cm m2 16,77 16,27 15,28 

1.6.2. 
karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin - 

7cm 
m2 20,22 20,06 18,41 

1.6.3. 
karstā asfalta apakškārta AC 32 base - 

15cm 
m2 25,26 25,74 23,23 

1.6.4. 
minerālmateriālu pamata virskārta, 

maisījums 0/32 vai 0/45 - 15cm 
m2 19,79 14,96 16,31 

1.6.5. 

minerālmateriālu pamata apakškārta, 

maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 

30cm 

m2 21,37 17,35 21,31 

1.7. 
3. kategorijas ielu brauktuves (tips 

Nr.2a) 
m2 83,27 71,46 72,12 

1.7.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm m2 18,49 15,70 17,20 

1.7.2. 
karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin - 

6cm 
m2 19,04 17,90 17,77 

1.7.3. 
karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 

base - 8cm 
m2 25,36 22,34 21,92 

1.7.4. 
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 

0/56ps vai 0/45ps - 25cm 
m2 20,38 15,52 15,23 

1.8. 
4. kategorijas ielu brauktuves (tips 

Nr.3a) 
m2 65,28 46,60 50,53 

1.8.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm m2 26,18 14,72 17,03 

1.8.2. 
karstā asfalta seguma apakškārta AC 22 

base - 6cm 
m2 19,63 16,91 17,94 

1.8.3. 
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 

0/56ps vai 0/45ps - 25cm 
m2 19,47 14,97 15,56 

1.9. 
4. kategorijas ielu brauktuves (tips 

Nr.3b) 
m2 45,93 41,37 38,75 

1.9.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 5cm m2 25,80 23,51 20,85 
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Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Akciju 

sabiedrība 

“A.C.B.” 

Akciju 

sabiedrība 

“Ceļu 

pārvalde” 

SIA 

“Roadeks” 

1.9.2. 
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 

0/56ps vai 0/45ps - 20cm 
m2 20,13 17,86 17,90 

1.10. 
Brauktuve ar dabīgā akmens bruģi 

(tips Nr.4) 
m2 51,23 36,94 32,28 

1.10.1. kaltais bruģakmens - 18cm m2 28,56 19,81 17,31 

1.10.2. 
smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 

7 cm 
m2 5,04 4,37 3,82 

1.10.3. 
minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 

0/16 - 20cm 
m2 17,63 12,76 11,15 

1.11. 
Brauktuve ar cementbetona bruģi (tips 

Nr.5) 
m2 45,66 37,88 33,10 

1.11.1. betona bruģakmeņi - 8cm m2 23,18 21,07 18,41 

1.11.2. 
smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 

4 cm 
m2 4,37 4,05 3,54 

1.11.3. 
minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 

0/16 - 20cm 
m2 18,11 12,76 11,15 

1.12. 
Brauktuve ar nesaistīta minerāla 

materiāla segumu (tips Nr.6) 
m2 21,53 17,87 17,91 

1.12.1. 
minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 

0/16 
m2 21,53 17,87 17,91 

1.13. 

Asfaltbetona (asfalta) seguma 

atjaunošana ar auksto asfaltu 

nepiemērotos klimatiskos apstākļos 

m2 39,68 28,92 28,92 

  Zaļās zonas atjaunošana      

1.14. 
Zaļās zonas atjaunošanas konstrukcija 

(tips Nr.1) 
m2 4,52 8,26 6,36 

  Citi darbi      

1.15. Braucamās daļas ceļa apmaļu atjaunošana t.m 23,00 28,92 19,10 

1.16. Ietvju apmaļu atjaunošana t.m 20,48 17,54 12,15 

1.17. Komunikāciju aku lūku regulēšana gab. 77,83 124,81 142,71 

1.18. „Peldošo” aku lūku regulēšana  gab. 77,83 90,55 95,96 

1.19. „Peldošo” kapju regulēšana gab. 54,62 79,23 76,59 

1.20. Asfaltbetona seguma malu apzāģēšana t.m 3,21 4,73 4,27 

1.21. 
Asfaltbetona seguma savienojuma šuvju 

aizpildīšana ar bitumenu 
t.m 5,17 4,95 5,00 

1.22. 
Asfaltbetona bojātā asfalta apciršana ar 

kompresoru 
m2 8,96 12,24 6,95 

1.23. Ceļa horizontālo apzīmējuma atjaunošana t.m 15,63 12,61 13,73 

1.24. Atkritumu novākšana m3 26,42 59,77 63,44 

1.25. 
Asfaltbetona seguma gruntēšana ar 

bitumenu 
m2 1,13 1,24 0,95 

1.26. Asfaltbetona seguma frēzēšana m2 9,77 10,06 9,01 

2 Satiksmes organizācija      

2.1. 
Darba vietas aprīkošana uz 1. un 

2.kategorijas ielu posmiem 
     

2.1.1. 
 -  ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā 

(neieskaitot tramvaja sliežu klātni) 
Objekts 276,50 247,97 412,88 
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Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Akciju 

sabiedrība 

“A.C.B.” 

Akciju 

sabiedrība 

“Ceļu 

pārvalde” 

SIA 

“Roadeks” 

2.1.2. 
 -  ar 2 un vairāk braukšanas joslām katrā 

virzienā 
Objekts 542,33 486,37 416,88 

2.1.2.  -  ar sadalošo joslu Objekts 774,75 486,37 420,88 

2.2. 
Darba vietas aprīkošana uz 3.kategorijas 

ielu posmiem: 
     

2.2.1. 
 -  ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā 

(neieskaitot tramvaja sliežu klātni) 
Objekts 276,50 249,62 364,77 

2.2.2. 
 -  ar 2 un vairāk braukšanas joslām katrā 

virzienā 
Objekts 542,33 446,64 368,27 

2.2.3.  -  ar sadalošo joslu Objekts 774,75 434,97 371,77 

2.3. 
Darba vietas aprīkošana uz 4.kategorijas 

ielu posmiem 
Objekts 201,37 181,78 368,27 

2.4. 
1. un 2.kategorijas ielas slēgšana (posms 

un/vai krustojums) 
Objekts 2 768,79 800,63 364,77 

2.5. 
3.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai 

krustojums) 
Objekts 965,58 481,65 368,27 

2.6. 
4.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai 

krustojums) 
Objekts 365,78 330,23 361,27 

2.7. 

Darba vietas aprīkošana 1. vai 

2.kategorijas ielu krustojumos vai ielas 

posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 

metriem no ielu krustojuma 

Objekts 615,59 514,54 385,77 

2.8. 

Darba vietas aprīkošana 3. un 3., vai 3. un 

4.kategorijas ielu krustojumā vai ielas 

posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 

metriem no ielu krustojuma 

Objekts 379,16 331,64 368,27 

2.9. 

Darba vietas aprīkošana 4. un 

4.kategorijas ielu krustojumā vai ielas 

posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 

metriem no ielu krustojuma 

Objekts 305,97 276,23 364,77 

2.10. 

Darba vietas aprīkošana uz gājēju un 

velosipēdistu ielām Vecrīgā vai Darba 

vietas aprīkošana gadījumos, kad darbi 

tiek veikti citu remontdarbu vai ielas 

rekonstrukcijas sastāvā (t.i. posma 

aprīkošana ar ceļa zīmēm ir nodrošināta 

no cita pasūtītāja puses) 

Objekts 347,72 235,46 352,79 

2.11. 
Darba vietas aprīkošana uz veloceliņa 

un/vai ietves 
Objekts 209,21 188,89 202,00 

2.12. 
Transportlīdzekļu apstāšanās un 

stāvēšanas aizliegšana ielas posmā 
Objekts 162,49 146,69 122,40 

2.13. 
Mobilizācijas izdevumi (ja izsaukums tiek 

atcelts 2 stundu laikā no pieteikuma brīža) 
Objekts 166,20 78,77 51,50 

2.14. Satiksmes organizācijas shēmu izstrāde Objekts 105,00 142,53 71,63 

2.15. 
RDSD rakšanas atļauju noformēšana un 

saskaņošana 
Vienība 109,73 32,78 110,00 
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11. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Piedāvājuma vērtēšanas 

sadaļa 

Pretendenta un tā piedāvājuma atbilstība prasībām 

Akciju 

sabiedrība 

"A.C.B." 

Akciju sabiedrība 

"CEĻU 

PĀRVALDE" 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

"ROADEKS" 

Piedāvājuma noformējuma 

atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 4.sadaļas prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Piedāvājuma nodrošinājuma 

atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 2.8.punkta prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendentu atlases prasību 

atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 5.sadaļas prasībām 

-* Atbilst Atbilst 

Pretendenta atlases dokumentu 

atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 6.1.sadaļas prasībām 

Neatbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta tehniskā 

piedāvājuma atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 6.2.sadaļas 

prasībām 

–* Atbilst Atbilst 

Pretendenta finanšu 

piedāvājuma atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 6.3.punkta 

prasībai 

–* Atbilst Atbilst 

* Pretendenta piedāvājums netika pilnībā vērtēts, jo pretendenta piedāvājumā nav iekļauti visi atklāta konkursa 

nolikuma 6.1.punktā noteiktie atlases dokumenti. 

12. Pretendenti, kuri un/vai kuru piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām:  

Akciju sabiedrības "A.C.B." iesniegtajā piedāvājumā tika iekļauts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “KMK PROJEKTS”, reģ.Nr.40003219815, apliecinājums par tās rīcībā esošo 

satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu apjomu, kas adresēts  akciju sabiedrībai “A.C.B.” 

(Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) dokuments pievienots kā atbilstība atklāta konkursa 

5.3.5.punkta prasībai), bet nav pievienots dokuments, kas norādītu, kādā statusā iepirkuma 

ietvaros un līguma izpildē akciju sabiedrība “A.C.B.” plāno piesaistīt sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “KMK PROJEKTS”.  

Pēc skaidrojuma saņemšanas, komisija secināja, ka akciju sabiedrība "A.C.B." savā 

piedāvājumā norādīto sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KMK PROJEKTS” plāno piesaistīt 

kā apakšuzņēmēju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nodrošināšanai. 

Ņemot vērā minēto, komisija izslēdza akciju sabiedrību “A.C.B.” no turpmākās dalības atklātā 

konkursā, jo piedāvājumā nav iekļauti atklāta konkursa nolikuma 6.1.13.punktā noteiktie 

atlases dokumenti - Pretendenta apliecinājums par Darbiem, kurus Pretendents plāno nodot 

apakšuzņēmējiem, un rakstisks apakšuzņēmēju apliecinājums par apakšuzņēmēju gatavību 

veikt Darbus atbilstoši Pielikuma Nr.4 veidnei. 

 

13. Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”, reģ.Nr. 

40003034263. 
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Pamatojums piedāvājuma izvēlei – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā 

atklāta konkursa nolikuma 7.5.4.punktā noteiktos vērtēšanas kritērijus un aprēķina formulu. 

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas rezultātā pretendentu iegūtais punktu skaits, 

saskaitot atsevišķās pozīcijās iegūtos punktus:  

- akciju sabiedrībai “CEĻU PĀRVALDE” – 94,23 punkti; 

- sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ROADEKS” – 93,35 punkti. 

 

14. Informācija par līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem:  

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Darbu 

daļas apjoms (% no 

Darbu kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

Darbu daļas apraksts 

SIA CBF “Ļ-KO”, 

reģ.Nr.40003196584 
25,55 % 

Ceļa horizontālo apzīmējumu 

atjaunošana, satiksmes 

organizācija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  N.Zvaunis 

 

Ziņojuma sagatavotāja, 

Iepirkuma komisijas sekretāre  (personiskais paraksts)  V.Rubene 


