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Sēdē piedalās: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja: Maruta Cankale, 

Iepirkumu komisijas locekļi: Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Jānis Subatiņš, Reinis Balodis 
 

Darba kārtībā:  

1. Par iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „Literāta Jāņa Akuratera 

daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads”, 

identifikācijas Nr.JNP /2017/1.2-2/31/ELFLA piedāvājumu vērtēšana un rezultātu 

apstiprināšana 

 

 

1.§ 

Par iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 

„Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads”  

identifikācijas Nr.JNP /2017/1.2-2/31/ELFLA 

piedāvājumu vērtēšana un rezultātu apstiprināšana 

 

Lai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu veikt literāta Jāņa Akuratera daiļrades 

takas izveides 1. kārtu, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 2017.gada 

16.jūnijā Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā tika izsludināts iepirkums „Literāta Jāņa 

Akuratera daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads”, identifikācijas Nr.JNP /2017/1.2-2/31/ELFLA. 

M.Cankale informē, ka līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, līdz 

2017.gada 3.jūlija plkst.12:00 tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi no pretendentiem: SIA 

“Legāts”, SIA “Ošukalns celtniecība”, SIA “Albi Group”. 

Iepirkuma komisija 2017.gada 3.jūlijā (protokols Nr.1.2-2/79) atvēra  iesniegtos 

piedāvājumus iesniegšanas secībā. Pretendentu Finanšu piedāvājumos norādītas sekojošas 

līgumcenas: 

Nr. Pretendenta nosaukums 

Piedāvātā līgumcena EUR 

 (bez PVN) 

 

1. sabiedrība ar ierobežotu  44 833,03 
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atbildību ”Legāts” 

reģ.Nr.40003814669 

2.  sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Ošukalns 

celtniecība" 

reģ.Nr.45403012642 

42 474,62 

3. sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Albi Group” 

reģ.Nr.45403036759 

46 959,56 

 

Iepirkuma komisija  pārbauda pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma 2. nodaļas 

prasībām un atzīst, ka visi pretendenti ir reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pārbaudot piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 3.nodaļas prasībām, Iepirkuma 

komisija secina, ka piedāvājumos ir iekļauti visi norādītie dokumenti. 

Vērtējot pretendentu Tehniskos piedāvājumus, Iepirkuma komisija atzīst, ka tie atbilst 

iepirkuma nolikuma Tehniskajai specifikācijai. 

Vērtējot visu pretendentu Finanšu piedāvājumus, Iepirkuma komisija konstatē, ka 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Albi Group”, reģistrācijas Nr.45403036759, Finanšu 

piedāvājumā ir aritmētiska kļūda. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta devītajā 

daļā noteiktajai kārtībai Iepirkuma komisija izlabo pieļauto kļūdu un tālāk vērtējot finanšu 

piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Albi 

Group” Finanšu piedāvājuma lokālajā tāmē Nr.1 pozīcijā “materiālu, grunts apmaiņas un 

būvgružu transporta izdevumi (3%) “ summa no 1115,13 tika labota uz 669,08, starpsumma 

no 42087.33 tika labota uz 41641,28, virsizdevumi (2%) summa no 841,75 tika labota uz 

832,83, peļņa (3%) - no 1262,62 tika labota uz 1249,24, Starpsumma no 46959,56 tika labota 

uz 46491,21. Tālāk vērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Albi Group” Finanšu 

piedāvājumu tiek ņemta vērā summa pēc labojumu veikšanas –  46491,21 euro bez PVN. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.1.punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

51.panta ceturto daļu, izvērtēšanai izmantojot tikai cenu.  

Iepirkuma komisija konstatē, ka par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības iepirkumā ir atzīstams – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns 

celtniecība”, reģistrācijas Nr.45403012642, jo minētā pretendenta piedāvājums atbilst 

iepirkuma nolikuma prasībām un vērtēšanas kritērijam – saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto, devīto un desmito daļu Iepirkuma 

komisijai jāpārbauda vai nepastāv apstākļi, kas uzliek par pienākumu izslēgt pretendentu no 

dalības iepirkumā.          

 Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā 

EIS, Iepirkuma komisija konstatē, ka attiecībā uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ošukalns 

celtniecība”, reģistrācijas Nr.45403012642, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 

nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu un 

nekustamā īpašuma nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, kā arī nav pasludināts 

maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība un netiek likvidēts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 

9.panta pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto, sesto daļu un trīspadsmito daļu, 25.pantu, 26.panta 

pirmo daļu, 41.panta devīto daļu , iepirkuma nolikuma 5.1. punktu, 

 



atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Maruta Cankale, Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, 

Jānis Subatiņš, Reinis Balodis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

 

Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1. Iepirkumā „Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, 

Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads” identifikācijas Nr. JNP/2017/1.2-2/31/ELFLA/, atzīt 

par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ošukalns celtniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403012642, juridiskā adrese Brīvības iela 2C, Jēkabpils, LV-5201, ar piedāvāto cenu 

EUR 42 474,62 (bez PVN) un uzaicināt noslēgt līgumu par kopējo summu  42 474,62 (bez 

PVN). 

2. Informēt visus pretendentus par iepirkuma „Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas 

izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads” identifikācijas Nr. 

JNP/2017/1.2-2/31/ELFLA/,, rezultātiem. 

3. Informēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Albi Group”, reģistrācijas 

Nr.45403036759, par aritmētisko kļūdu labošanu Finanšu piedāvājumā iepirkumam „Literāta 

Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads” identifikācijas Nr. JNP/2017/1.2-2/31/ELFLA/. 
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