
Atklāta konkursa 

„Rūpniecības ielas pārbūve” 

Identifikācijas Nr. MND/2017-15  
 

Z I Ņ O J U M S 
Mālpils novada Mālpilī 

2018.gada 16.februārī  

 
1. Pasūtītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs: 

Mālpils novada Dome (turpmāk MND) reģ. Nr. 90000048398 

Adrese: 

 
Nākotnes iela 1, Mālpils novads, Mālpils, LV-2152 

 
Iepirkuma 

priekšmets: 
Rūpniecības ielas pārbūve 

Iepirkuma 

identifikācijas Nr. 
MND/2017-15 

Iepirkuma 

procedūras veids 
Atklāts konkurss 

Paziņojums par 

līgumu publicēts 

internetā 

(www.iub.gov.lv) 

11.12.2017. 

3.Iepirkuma komisija 

sastāvs un tās 

izveidošanas  

pamatojums 

Pastāvīgā iepirkuma komisija piecu cilvēku sastāvā apstiprināta ar Mālpils 

novada domes 2017. gada 21. jūnija Lēmumu Nr.8.turpin./3.  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Agris Bukovskis 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valts Mihelsons 

Komisijas locekļi: 

Anna Višķere; 

Iveta Krieviņa; 

Anita Sārna  

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja: Anita Sārna 

Komisijas sekretāre: Anita Sārna 
4.Pretendentiem 

noteiktās 

kvalifikācijas 

prasības 

Prasības norādītas atklāta konkursa „Rūpniecības ielas pārbūve” nolikuma 

11.1., 11.2. punktos, kas ir šī ziņojuma pielikums. 

5.Piedāvājuma izvēles 

kritērijs  
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

6.Piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš 
Līdz 19.01.2018. plkst.10:00 

 

7.Piedāvājuma 

derīguma termiņš 

noteikts 

120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas. 

8.Piedāvājuma 

atvēršanas vieta, 

datums, laiks 

2018. gada 19.janvārī plkst.10:00, Mālpils novada Domē, 2. stāvā, mazajā 

zālē 



9. Saņemtie 

piedāvājumi 
Nr. Pretendents(juridiskai 

personai-nosaukums, fiziskai 

personai – vārds, uzvārds) 

Piedāvātā cena bez 

PVN(EUR)  

1. P/A “Constructex Mārupes 

ceļinieks” 

275 179,98 

2. SIA “Vianova” 298 843,83 

3. SIA “DSM Meistari  354 113,22 

4. AS “A.C.B.” 315 254,39 

5. SIA “LIMBAŽU CEĻI” 325 332,00 

6. SIA "ARKO CEĻU BŪVE"* 327 044,86 

7. SIA “Imberteh” 324 115,07 

8. SIA “ROADEKS” 350 700,45 

9. SIA “ĶEKAVA-PMK” 3561,37 

*līgumcena pēc aritmētiskās kļūdas labošanas 
10.Pretendenti, kuru 

iesniegtie pretendentu 

kvalifikācijas 

dokumenti neatbilda 

konkursa nolikumā 

izvirzītajām 

prasībām. 

NAV 

11.Pretendenti, kuru 

iesniegtie piedāvājumi 

neatbilda konkursa 

nolikumā izvirzītajām 

prasībām 

1) Saskaņā ar nolikuma 13.2.2.apakšpunktu un 13.5.1. apakšpunktu, 
noraidīts pretendenta Personu apvienības “Constructex Mārupes 
ceļinieks” piedāvājums, jo tas neatbilst nolikuma 9.7.punkta un 12.3.3. 
apakšpunkta prasībām - nodrošinājuma dokuments nav sagatavots tā, lai 
tas attiektos uz abiem personu apvienības dalībniekiem, piedāvājuma 
nodrošinājuma dokumentā minēts tikai viens no personu apvienības 
dalībniekiem – SIA “Constructex”, savukārt pretendenta nosaukums 
piedāvājumā ir Personu apvienība “Constructex Mārupes ceļinieks”. Arī 
nodrošinājuma dokumentu –apdrošināšanas polisi parakstījis tikai viens 
no personu apvienības dalībniekiem. Nav iesniegts finanšu piedāvājuma 
dokuments - nolikuma 12.3.3.apakšpunktā minētais apliecinājums brīvā 
formā par darbu vienības cenas nemainīgumu līguma izpildes laikā, par 
to, ka finanšu piedāvājuma cenā iekļauti visi riski būvdarbu veikšanai 
saistībā  ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu u.c. 
apstākļiem. 

2) Saskaņā ar nolikuma  13.4.4. apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA 
“DSM Meistari ” piedāvājums, jo tehniskā piedāvājuma lokālā tāme 
Nr.1  nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu 
Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, nav ņemts vērā ka darba 
devēja sociālā nodokļa likme no 01.01.2018. ir 24.09%, tā vietā 
piemērots darba devēja sociālais nodoklis 23,59% apmērā. Tā kā  
pretendents tāmē, norādot  darba algas izmaksas, kopējā darba algas 
summā iekļāvis darba devēja sociālo nodokli 23,59% apmērā, tad nav 
iespēja šo kļūdu labot, jo pastāv divi kļūdas labošanas varianti. 

3) Saskaņā ar nolikuma  13.4.4. apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA 
“LIMBAŽU CEĻI” piedāvājums, jo tehniskā piedāvājuma lokālā tāme 
Nr.1-1 nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. 
noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, nav ņemts vērā ka darba 



devēja sociālā nodokļa likme no 01.01.2018. ir 24.09%, tā vietā 
piemērots darba devēja sociālais nodoklis 23,59% apmērā. Tā kā  
pretendents tāmē, norādot  darba algas izmaksas, kopējā darba algas 
summā iekļāvis darba devēja sociālo nodokli 23,59% apmērā, tad nav 
iespēja šo kļūdu labot, jo pastāv divi kļūdas labošanas varianti. Tāme 
nav sagatavota par izpildāmo darbu apjomiem meliorācijas sistēmas 
pārbūvei, līdz ar to piedāvājuma līgumcenā nav iekļautas meliorācijas 
sistēmas pārbūves darbu izmaksas, nav ievērota būvdarbu apjomu 
atbilstība. atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 

4) Saskaņā ar nolikuma  13.4.4. apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA 
“ĶEKAVA-PMK” piedāvājums, jo tehniskā piedāvājuma lokālā tāme 
Nr.1 nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu 
Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, nav ņemts vērā ka darba 
devēja sociālā nodokļa likme no 01.01.2018. ir 24.09%, tā vietā 
piemērots darba devēja sociālais nodoklis 23,59% apmērā. Tā kā  
pretendents tāmē, norādot  darba algas izmaksas, kopējā darba algas 
summā iekļāvis darba devēja sociālo nodokli 23,59% apmērā, tad nav 
iespēja šo kļūdu labot, jo pastāv divi kļūdas labošanas varianti. 

12.Pretendents, 

kuram piešķirtas 

līguma slēgšanas 

tiesības: 

SIA “Vianova” (reģ. Nr.40103387753), piedāvātā līgumcena 298 843,83 

EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs eiro 

un 83 centi) bez PVN, piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma nolikuma 

prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko piedāvāto 

līgumcenu.  

13.Piedāvājuma 

izvēles pamatojums: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tika noteikts ņemot vērā tikai 
cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem 
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem nav būtiskas 
nozīmes piedāvājuma izvēlē. 

Pielikumā:  

Atklāta konkursa „Rūpniecības ielas pārbūve”, identifikācijas Nr. MND/2017-15 

Nolikums. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:     /V.Mihelsons/ 

Komisijas locekļi:        /I.Krieviņa/ 

         /A.Višķere/ 

         /A.Sārna/  

  


