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Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes
2016.gada 24.novembrī lēmumu „Par izmaiņām komisiju sastāvā” (protokols Nr. 16, 36.§) šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētājas
Juris Graumanis - Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes
vietnieks
vadītājs,
komisijas locekle
Daiga Krēsliņa - Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas
nodaļas finanšu ekonomiste,
komisijas loceklis
Gints Āboliņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes
vadītājs,
komisijas locekle-sekretāre Evita Lode - Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vecākā
iepirkumu speciāliste
izvērtēja iepirkumā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta
pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48, iesniegtos piedāvājumus.
Atbilstoši iepirkuma instrukcijas 2.1.1.punktam iepirkuma priekšmets ir grants piegāde ar
iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām saskaņā ar
nolikumu un tehniskajām specifikācijām un ceļu sarakstu – veicamo darbu apjomu. Iepirkuma
instrukcijas 2.1.2.punktā noteiktais CPV kods: 14212120-7. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs)
daļās. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.1.4. un 2.1.5.punktu, Pretendents drīkst iesniegt
piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām un drīkst iesniegt tikai vienu
piedāvājuma variantu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.
[1] Saskaņā ar iepirkuma „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un
Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48, iesniegto
piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti:
1) Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 4000335630,
Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 10766,70
EUR un 2.daļā – 6083,00 EUR);
2) SIA “RUBATE”, reģistrācijas Nr. 40003291605, Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 10689,00 EUR).
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta septīto daļu un nolikuma prasībām
iepirkumu komisija veica iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu.
[2] Izvērtējot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630,
iesniegto piedāvājumu iepirkuma „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un
Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48, 1.daļā “Grants

piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pašvaldības autoceļos”, iepirkumu komisija atzina, ka tas atbilst
visām iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 6.5.1.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinājās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu
uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un
secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 6.5.2.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinājās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, Krustpils iela 4, Rīga,
LV-1073, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku
datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”
nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito un četrpadsmito daļu, un
iepirkuma nolikuma 6.1.punktu, kas nosaka, ka piedāvājumu izvēles kritērijs ir nolikuma un tā
pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, atklāti
balsojot par – 4, pret – 0, iepirkumu komisija nolēma:
2.1 Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta
un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48, 1.daļā
“Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pašvaldības autoceļos”, Valsts akciju sabiedrību
“Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu
bez PVN 10766,70 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro, 70 centi).
2.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[3] Izvērtējot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630,
iesniegto piedāvājumu iepirkuma „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un
Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48, 2.daļā “Grants
piegāde ar iestrādi Līgo pagasta pašvaldības autoceļos”, iepirkumu komisija atzina, ka tas atbilst
visām iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 6.5.1.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinājās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu
uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un
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secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 6.5.2.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinājās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, Krustpils iela 4, Rīga,
LV-1073, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku
datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”
nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito un četrpadsmito daļu, un
iepirkuma nolikuma 6.1.punktu, kas nosaka, ka piedāvājumu izvēles kritērijs ir nolikuma un tā
pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, atklāti
balsojot par – 4, pret – 0, iepirkumu komisija nolēma:
3.1 Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta
un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48, 2.daļā
“Grants piegāde ar iestrādi Līgo pagasta pašvaldības autoceļos”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas
autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN
6083,00 EUR (seši tūkstoši astoņdesmit trīs euro, 00 centi).
3.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[4] Iepirkumu komisija konstatēja, ka SIA “RUBATE” piedāvājumā norādītā cena ir būtiski
atšķirīga no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina un pieejamā finansējuma, proti,
iepriekš veiktās tirgus izpētes rezultāta un uzskatāma par nepamatoti augstu un neatbilstošu
plānotajam budžetam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta
piecpadsmito daļu, un iepirkuma nolikuma 8.2.4.punktu, atklāti balsojot par – 4, pret – 0,
iepirkumu komisija nolēma:
4.1. Pārtraukt iepirkumu “Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un
Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/48, 3.daļā “Grants piegāde ar
iestrādi Litenes pagasta pašvaldības autoceļos” finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.
4.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

(personiskais paraksts)
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J.Graumanis

