
SALACGRĪVAS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000059796 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 

Būvdarbu iepirkums, kura cena vienāda vai lielāka par 20000 EUR nepārsniedzot  

169999 EUR 

 

“MELDRU UN LAŠU IELAS SEGUMA ATJAUNOŠANA SALACGRĪVAS PILSĒTĀ” 

 

(Identifikācijas Nr. SND 2018/46) 

 

LĒMUMS Nr.2018/46 

 

 

2018.gada 29.oktobrī       Salacgrīvā 

 

 

1. Iepirkuma priekšmets – Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana Salacgrīvas pilsētā  

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. – SND 2018/46 

3. Iepirkuma veids – saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu 

4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.IUB.gov.lv) – 15.10.2018. 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir:  

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

6. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums 
Iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Piedāvātā cena (EUR 

bez PVN) 

SIA „Ribetons ceļi”, reģ. Nr.40103214477 25.10.2018. 127395,04 

SIA „WESEMANN”, reģ. Nr.40003140237 25.10.2018.  166912,62 

SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr.46603000113 
26.10.2018. 

plkst.10:28 
168666,55 

SIA „Amanda-EA”, reģ. Nr.40103102570 
26.10.2018. 

plkst.10:42 
138476,02* 

*Labota aritmētiskā kļūda 

7. Izslēgtie un/vai noraidītie pretendenti:  

11.1. Noraidīts SIA “WESEMANN” piedāvājums, jo piedāvājums neatbilst nolikuma 4.3.1. 

punkta kvalifikācijas prasībām “Pretendents kā galvenais būvdarbu veicējs pēdējo 5 (piecu) 

gadu (2013.-2017.gadā un 2018.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā 

veicis vismaz 2 (divu) līgumu izpildi, kura katra līguma ietvaros pēc inženiertīklu 

būvdarbiem ir veikti ielu seguma (bruģis) atjaunošanas darbi un katra līguma ietvaros 

veikto darbu apjoms vismaz 1800 m2. Objekts pabeigts un pieņemts ar darbu nodošanas-

pieņemšanas aktu līgumā noteiktā termiņā un kvalitātē. Ja pretendents ir personu apvienība, 

tad personu apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktai prasībai.” 

(Pieteikumā nav norādīts, ka  pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un 

profesionālajām iespējām, kā arī atbilstoši nolikuma 4.3.4.punkta prasībām pretendents 

http://www.iub.gov.lv/


nav pierādījis pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu 

vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.) 

8. Iepirkuma komisijas lēmums: 

Slēgt līgumu „Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana Salacgrīvas pilsētā” ar SIA 

“Ribetons ceļi”, reģ.Nr.40103214477, adrese Vecpiebalgas iela 7, Lapenieki, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads,  LV-2111 par kopējo līguma summu 127395,04 EUR (bez PVN), jo 

piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

visām nolikuma prasībām. 


