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ATKLĀTA KONKURSA 

Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā 

Identifikācijas Nr. MND 2019/13  

Z I Ņ O J U M S 
Mālpils novada Mālpilī 

2019. gada 17. oktobrī 

 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Mālpils novada dome (turpmāk MND) reģ. 

Nr. 90000048398, juridiskā adrese Nākotnes iela 1, Mālpils novads, Mālpils, LV-2152 

2. Iepirkuma priekšmets:  “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā”. 

         Pašvaldības grants ceļu “Sidgunda – Ezeri - Karde” ( 1.kārtas),  “Ozolāji - Mieriņi”(1.,2.,3. 

kārtas)  pārbūve Mālpils novadā. 

 Būvdarbi tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA) 

finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Līgums ar pretendentu, 

kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības tiks parakstīts tikai projekta apstiprināšanas 

piešķiršanas gadījumā.   

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.:  MND2019/13 

4. Iepirkuma  procedūras veids: Atklāts konkurss 

5. Paziņojums par līgumu publicēts  IUB tīmekļvietnē (www.iub.gov.lv) - 02.09.2019.; 

paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju - nav 

6. 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 ; Mālpils novada domes 2018. gada 29. augusta lēmumu 9/13 par 

izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā.  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Agris Bukovskis 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valts Mihelsons 

Komisijas locekļi: Anna Višķere, Iveta Krieviņa, Daiga Melcere 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš : 30.09.2019. plkst 10.00 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš netika saīsināts 

8.  Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, piedāvātās cenas: 

Nr. Pretendents(juridiskai personai-nosaukums, 
fiziskai personai – vārds, uzvārds) 

Piedāvātā cena bez PVN(EUR)  

1. AS “A.C.B.” 464101,92 

2. SIA “Baustelle” 447902,18 

3. SIA “MIKOR” 426646,69 

4. SIA “Rubate” 407344,83 

5. SIA “STRABAG” 613753,15 

6. SIA “Vides tehnika” 386685,58 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts:dome@malpils.lv 

 
 

http://www.iub.gov.lv/
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9. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks: 2019. gada 30. septembrī plkst.10:00, 

Mālpils novada Domē, 2. stāvā, mazajā zālē, Elektronisko iepirkumu sistēmas  e- konkursu 

apakšsistēmā. 

 

10. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un līgumcena: 

SIA “Rubate”, reģistrācijas Nr.40003291605, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2D, Rīga. 

Piedāvātā līgumcena visām iepirkuma kārtām -  407344,83 EUR bez PVN.  

 Pamatojoties uz  Iepirkuma Nolikuma 2.1.4. punktu, gadījumā, ja pretendentu piedāvātā 

līgumcena pārsniegs Pasūtītāja pieejamo finansējuma apmēru, iepirkuma apjoms tiks 

samazināts un vērtēta tiks pretendentu piedāvātā līgumcena par samazināto iepirkuma apjomu. 

Samazināto apjomu noteiks Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem no iepirkuma apjoma izslēdzot 

darbus jebkurā kombinācijā un apjomā. Pasūtītājs no Iepirkuma izslēdz pašvaldības grants ceļa  

“Ozolāji - Mieriņi” 3. kārtu. Iepirkuma līgums tiks slēgts ar SIA “Rubate”, reģistrācijas 

Nr.40003291605, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2D, Rīga par grants ceļa “Sidgunda – Ezeri - 

Karde” ( 1.kārtas),  “Ozolāji - Mieriņi”(1.,2. kārtas)  pārbūvi Mālpils novadā. Pretendenta 

piedāvātā līgumscena 355102,93 EUR bez PVN.  

 

11.Iepirkumu komisijas kopējais piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pārskats. 

Piedāvājuma noformējums, piedāvājuma nodrošinājums, atlases dokumenti, tehniskais 
piedāvājums, finanšu piedāvājums: 

11.1.Piedāvājumu noformējumu, nodrošinājuma pārbaude: 
Izskatot AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, SIA “Rubate”, SIA “STRABAG”, SIA 

“Vides tehnika” iesniegtos piedāvājumus, Mālpils novada pašvaldības Iepirkuma komisija 
pieņēma lēmumu, ka AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, SIA “Rubate”, SIA “STRABAG”, 
SIA “Vides tehnika”piedāvājumi noformēti atbilstoši iepirkuma Nolikuma 1.5., 1.6.punkta 
prasībām un piedalās tālākā vērtēšanā. 

11.2. Atlases un kvalifikācijas dokumentu pārbaude: 
Izskatot AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, SIA “Rubate”, SIA “STRABAG”, SIA 

“Vides tehnika” iesniegtos piedāvājumus, Mālpils novada pašvaldības Iepirkuma komisija 
konstatēja, ka AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, SIA “Rubate”, SIA “STRABAG”  
iesniegtie atlases  un kvalifikācijas dokumenti ir atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.1.-3.11.punktā 
noteiktajām prasībām. 

 Izvērtējot pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes 
prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, komisija secina, ka pretendents 
SIA “Vides tehnika”, reģistrācijas Nr.40103191846 ir iesniedzis visu konkursa nolikumā pieprasīto 
informāciju pretendentu kvalifikācijas atlases pārbaudei un no iesniegtās dokumentācijas ir 
konstatējams, ka pretendents neatbilst sekojošām konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām 
kvalifikācijas atlases prasībām:  

 Konkursa nolikuma 3.8. punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, ka pretendentam 
iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ( 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz divu  ielu/ceļu   
pārbūves/jaunbūves darbu veikšanā un  ir izbūvētas ielas vai ceļi vismaz 3 km katrā objektā. 
Pretendentam jāiesniedz Konkursa nolikuma 3.8.punktā noteiktajām prasībām atbilstošās 
pretendenta pieredzes būvdarbu saraksts, kas sagatavots saskaņā ar nolikumam pievienoto 
formu (3.pielikums).  

AS                    

"A.C.B."

SIA 

"Baustelle"

SIA 

"Mikor"

SIA 

"Rubate"

SIA "Vides 

tehnika"

SIA 

"STRABAG"

Sigulda - Ezeri - Karde 1. kārta 247377,97 248950,94 220843,88 219698,04 210439,68 338804,93

Ozolāji - Mieriņi 1. kārta 31407,20 22975,59 26938,58 21061,60 21827,51 32238,57

Ozolāji - Mieriņi 2. kārta 128289,36 123797,38 122736,13 114343,29 107443,69 169218,72

Ozolāji - Mieriņi 3. kārta 57027,39 52178,27 56128,10 52241,90 46974,70 73490,93

Kopā 464101,92 447902,18 426646,69 407344,83 386685,58 613753,15

Grants ceļu pārbūve- finanšu piedāvājums  MND 2019/13 (sadalīts kārtās)
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 Sarakstam jāpievieno par būvdarbu izpildi un objekta ekspluatācijā pieņemšanu 
apliecinošus dokumentus, kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.8.punktā prasītajai 
pieredzei (t.i., objekta (būvdarbu) pieņemšanas – nodošanas akts vai akts par būves nodošanu 
ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto būvdarbu apjomu un veidu) un 2 atsauksmes no 
pasūtītāja. 

  Lai apstiprinātu savu atbilstību konkursa nolikuma 3.8. punktā noteiktajai pieredzes 
kvalifikācijas prasībai, pretendents ir iesniedzis pretendenta pieredzes būvdarbu sarakstu, kas 
sagatavots saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (3.pielikums), kurā norādījis divus  objektus 
– “Sējas novada autoceļa 80-92-C3 ( Kalējkrogs – Jaunķīši) pārbūve” Sējas novadā un  “Pūču 
ceļš” un “Brieža tēva ceļš” Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas iecirknī, Gaviezes un Bārtas 
pagasts, Grobiņas novads.   

Sarakstam pievienoti trīs akti: 
1. Par pašvaldības autoceļa 80-92-C3( Kalējkrogs – Jaunķīši), ceļa garums 3,56 km 

pieņemšanu ekspluatācijā, kurā kā būvdarbu veicējas norādīta PS “VT KUUM”; 
2. Par  Meža ceļa “Brieža tēva ceļš”, ceļa garums – 1847,77 m Gaviezes pagastā, Grobiņas 

novadā pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu veicējs SIA “Vides tehnika”; 
3. Par Meža ceļa ”Pūču ceļš”, ceļa garums 3184,80 m Grobiņas meža iecirknis, Gaviezes 

un Bārtas pagastā, Grobiņas novadā. 
Iesniegtas divas atsauksmes par: 
1. “Sējas novada autoceļa 80-92-C3 (Kalējkrogs – Jaunķīši) pārbūvi” Sējas novadā, 

būvdarbu veicējs PS “VT KUUM”,izsniegusi Sējas novada dome; 
2.  “Pūču ceļš” – 3.183 km un “Brieža tēva ceļš” -1,85 km būvniecību, būvdarbu veicējs SIA 

“Vides tehnika”, izsniegusi AS ”Latvijas valsts meži”. 
 Izvērtējot pretendenta statusu norādītajos objektos, ir konstatējams, ka pretendents kā 

galvenais būvuzņēmējs nav veicis minētos būvdarbus visos norādītajos objektos. Kā  galvenais 
būvuzņēmējs vienā no objektiem būvdarbus veikusi pilnsabiedrība “VT KUUM”, un pretendents ir 
bijis tikai šīs pilnsabiedrības biedrs. Pilnsabiedrības biedra statuss nedod tiesības  sabiedrības 
biedram SIA “Vides tehnika” norādīt, ka pilnsabiedrība juridiskajā izpratnē ir tas pats, kas viens 
šīs sabiedrības biedrs, un šo personu statuss sakrīt. 

 Saskaņā ar Nolikuma 3.8. punkta  kvalifikācijas prasību neievērošanu, piedāvājums 
vērtējams kā neatbilstošs. 

 Komisija atklāti balsojot, ar 4 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Višķere,I.Krieviņa, D.Melcere), 
„pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma, ka: Pretendentu AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, 
SIA “Rubate”, SIA “STRABAG”, iesniegtie piedāvājumi   ir atbilstoši pretendentu atlases un 
kvalifikācijas prasībām prasībām un ir tālāk vērtējami. SIA “Vides tehnika” piedāvājums vērtējams 
kā neatbilstošs un nav tālāk vērtējams, jo tas neatbilst Nolikuma 3.8. punkta atlases un 
kvalifikācijas prasībām 

11.3.Tehniskā piedāvājuma pārbaude: 
Pretendentu AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, SIA “Rubate”, SIA “STRABAG” 

iesniegtie tehniskā piedāvājuma dokumenti iesniegti atbilstoši iepirkuma Nolikuma 3.12.punktā 

un tā apakšpunktos noteiktajām prasībām. 

11.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude: 

AS “A.C.B.”, SIA “Baustelle”, SIA “MIKOR”, SIA “Rubate”, SIA “STRABAG” iesniegtie Finanšu 
piedāvājuma dokumenti atbilst iepirkuma Nolikuma 4.15.punktā un tā apakšpunktā noteiktajām 
prasībām. iesniegtais Finanšu piedāvājums iesniegts un atbilst iepirkuma Nolikuma 3.13.punktā 
un tā apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 
12. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības PIL 42.panta 
pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude 
Pasūtītājs nekonstatēja Publisko iepirkumu likuma 42.pantā pirmajā daļā minētos apstākļus, 

jo saskaņā ar PIL 42.panta devīto daļu, Mālpils novada pašvaldības Iepirkuma komisija 
pārbaudīja Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (SIA "Rubate"), 
datus, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā  

13. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbaude 
atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam 
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Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav 
izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 
11.1panta pirmajā un otrajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un 
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹pantam, veicot pārbaudi Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novērtēšanas dienesta (Kontroles dienesta) tīmekļa vietnē: 
http://sankcijas.kd.gov.lv  

 
14. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgais piedāvājums ar zemāko 

līgumcenu. 
15. Informācija ( ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis 

nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi :  Apakšuzņēmēji netiek 

piesaistīti. 

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti 

17. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa 

nolikumā izvirzītajām prasībām: SIA “Vides tehnika” 

 
 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:                 V.Mihelsons 
 

http://sankcijas.kd.gov.lv/

