
 

 

LATVIJAS   REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

 
 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”  

iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2017/18 ELFLA 

 

iepirkuma komisijas  

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS  

1.daļa 
 

Daugavpilī 

 
 

 

2018.gada 10.janvārī 

           
 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese: Daugavpils novada dome, 

90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 

 

2. Projekta nosaukums un numurs, kura ietvaros iepirkuma procedūra veikta; Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku 
apvidos” projekts. 

 
3. Iepirkuma procedūras veids, iepirkuma priekšmets, iepirkuma identifikācijas numurs: 

Atklāts konkurss „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.DND 2017/18 ELFLA. 

 
4. Datums, kad paziņojums par līgumu procedūru publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/506384 : 17.09.2017,  paziņojums par grozījumiem 

publicēts: 20.10.2017. 

 

5. Pasūtītāja mājaslapas adrese, kur pieejamā iepirkuma dokumentācija:  

www.daugavpilsnovads.lv profila adrese:  

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/. 

 
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: Iepirkuma komisija izveidota, 

pamatojoties  uz 16.06.2016.  Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores rīkojumu Nr.214-r 

“Par iepirkuma komisijas izveidošanu” un 26.06.2017. Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektores rīkojumu Nr.216-r “Par grozījumiem novada pašvaldības izpilddirektores 

2016.gada 16.jūnija rīkojumā Nr.214-r”. Komisijas priekšsēdētāja Ināra Natarova -  Daugavpils 

novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece; komisijas priekšsēdētāja vietniece  Olga 

Sokolovska  - Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja; komisijas 
locekļi: Iveta Pundure – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas juriskonsulte; Anita Pabērza 

- Daugavpils novada domes komunālās saimniecības nodaļas transporta tīklu inženieris; Vita 

Rūtiņa – Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

 
7. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: Iepirkumu procedūras dokumentus sagatavoja 

Iepirkumu komisija. 

mailto:ddmc@drp.lv
https://pvs.iub.gov.lv/show/506384
http://www.daugavpilsnovads.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/
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8. Iepirkuma priekšmeta īss raksturojums: Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve. 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās:  

Iepirkuma 
daļas 

numurs 

Iepirkuma līguma 

priekšmets   

Iepirkuma 
priekšmeta 

CPV kods 

Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu 

1. daļa Daugavpils 
novada 

pašvaldības ceļu 

pārbūve 

45233000-9 
 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” 

pārbūve Naujenes pagastā 

2. daļa Daugavpils 

novada 
pašvaldības ceļu 

pārbūve 

45233000-9 

 

Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vitaniški- 

Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā 

 

3.daļa Daugavpils 

novada 

pašvaldības ceļu 

pārbūve 

45233000-9 

 

Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Mežniecība - 

Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā 

 

9. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 14.novembrī, plkst.:11.00 

 

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2017.gada 14.novembrī, plkst.:11.00, 

Daugavpils novada domes sēžu zālē (2.stāvs), Daugavpilī, Rīgas iela 2.   

 
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumu, piedāvātās cenas: 

 

 1.daļa „Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā”: 

Nr. 

p. 
k. 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 
datums un laiks 

Piedāvājuma cena , 

LVL 
(bez PVN) 

1 SIA “Mikor”, reģ.Nr.45403001297 14.11.2017. 

10:05 

1 124 491,56 

2 SIA “Latgales Ceļdaris”, reģ.Nr.41503034705 14.11.2017. 

10:45 

1 443 089,42 

 

2.daļa: “Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vitaniški- Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā”: 

Nr. 

p. 

k. 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 
datums un 

laiks 

Piedāvājuma cena , LVL 
(bez PVN) 

1 SIA “Latgales Ceļdaris”, reģ.Nr.41503034705 14.11.2017. 

10:45 

301 105,78 

 

3.daļa „ Daugavpils novada pašvaldības ceļu  „Mežniecība-Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā”: 

Nr. 

p. 
k. 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 
datums un laiks 

Piedāvājuma cena , 

LVL 
(bez PVN) 

1 SIA “Ošukalns”, reģ.Nr.45403003353 14.11.2017. 

10:30 

302 881,74 

2 SIA “Latgales Ceļdaris”, reģ.Nr.41503034705 14.11.2017. 

10:45 

263 116,46 

 

12. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 

1.daļā, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma 

izvēles pamatojums:  
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Nr. 
p.k. 

 

Pretendents 

 

Piedāvātā 

līgumcena,  
EUR bez PVN 

Piedāvājuma izvēles 

pamatojums 

 

1. 
 

SIA „Mikor” 

reģ.Nr.45403001297 

 

1 124 491,56 

 

 

Saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, kurš noteikts, 
ņemot vērā cenu, un, kas 

atbilst atklātā konkursa 

nolikuma prasībām 

 

13. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums iepirkuma 1.daļai „Daugavpils novada pašvaldības 

ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā” atbilstoši publiskā iepirkuma nolikuma 

prasībām secīgi: 

Prasības/Pretendents Lēmums par piedāvājuma noraidīšanu vai 

virzīšanu tālākai vērtēšanai 

Noformējuma prasības: 

SIA „Mikor” reģ.Nr.45403001297 
Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma 

prasībām 

SIA „Latgales ceļdaris” reģ.Nr.41503034705 
Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma 

prasībām 

Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstība: 

SIA „Mikor” reģ.Nr.45403001297 
Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 

prasībām 

SIA „Latgales ceļdaris” reģ.Nr.41503034705 
Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 

prasībām 

Pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām: 

SIA „Mikor” reģ.Nr.45403001297 
Atbilst   

SIA „Latgales Ceļdaris” reģ.Nr.41503034705 
Atbilst 

Tehniskā piedāvājuma atbilstība: 

SIA „Mikor” reģ.Nr.45403001297 
Atbilst   

SIA „Latgales Ceļdaris” reģ.Nr.41503034705 
 Atbilst 

Finanšu piedāvājuma atbilstība: 

SIA „Mikor” reģ.Nr.45403001297 
Atbilst   

SIA „Latgales Ceļdaris” reģ.Nr.41503034705 
 Atbilst 

Pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas iepirkuma komisija veic pārbaudi, vai attiecībā uz 
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.punktā un 42.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie 

izslēgšanas nosacījumi un uz pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām nepastāv 

PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā  un 42.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie 

izslēgšanas nosacījumi 

SIA „Mikor” reģ.Nr. 45403001297 
Izslēgšanas nosacījumi nepastāv 
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14. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās 

vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530 – veicamā 
darba daļa 5% no piedāvātās līgumcenas. 

 

15. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav noraidīto pretendentu 

 

16. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens 

piegādātājs: saņemti 2 (divi) piedāvājumi.  

 

17. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: nav pārtraukta vai izbeigta iepirkuma procedūra.  

 
18. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: nav 

 
19. Iemesli, kuru dēļ  netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir 

pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: nav 

pienākums 

 

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

 
 

 
Komisijas priekšsēdētāja       I.Natarova  

 

Komisijas sekretāre        I.Pundure 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


