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Liepājā, 2016.gada 5.jūlijā 

Iepirkums “Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas 

labiekārtošana “Jūrmalas parks 4”, Liepājā, 1.kārta” 

(LOC 2016/10) 

SĒDES PROTOKOLS Nr.3 

Sēde sasaukta 2016.gada 5.jūlijā plkst.13:00 
Sēde atklāta 2016.gada 5.jūlijā plkst.13:00 
 
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS   Raivo ŠPAKS 
 

Sēdē piedalās:   

KOMISIJAS locekļi:     Eva CIEKURZE  

Sintija ĶEMERE 

Sēdi protokolē:      Eva CIEKURZE 
 

Darba kārtībā 

Par iepirkumam “Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas 

labiekārtošana “Jūrmalas parks 4”, Liepājā, 1.kārta” (LOC 2016/10) iesniegto piedāvājumu 

vērtēšanu un iepirkuma rezultātiem. 

Sēdes norise 

Komisijas priekšsēdētājs R.ŠPAKS informē, ka ar paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā 2016.gada 1.jūnijā tika izsludināts iepirkums „Konteinera tipa būvju 

novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas labiekārtošana “Jūrmalas parks 4”, Liepājā, 

1.kārta” (LOC 2016/10) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 13.jūnijam plkst.10:00. 

Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 2 (divi) piedāvājumi:  

Pretendents 
Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā līgumcena 

kopā, EUR, bez PVN 

1. SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443) 13.06.2016.plkst.09:17 22 102,70 

2. SIA “AD Būve” (42103043400)  13.06.2016.plkst.09:26 32 520,18 
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Saskaņā ar iepirkuma „Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, 
teritorijas labiekārtošana “Jūrmalas parks 4”, Liepājā, 1.kārta” (LOC 2016/10) nolikuma 4.2.1.punktu 
komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, 
atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic piedāvājuma izvēli. Nolikuma 4.3.punktā noteiktais 
piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā 
specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma 
slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443). 

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sestajā un septītajā daļā noteikto, komisija 
pārbaudījusi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektajā daļā minēto 
apstākļu dēļ un, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā un pēc Valsts ieņēmumu dienesta 
izziņas, konstatējusi, ka uz SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443), ne arī uz personām, uz kuru 
iespējām pretendents balstās SIA “ELDANS” (42103061783), IGORS ŠOŠINS (sert.Nr.4-00222), likumā 
noteiktie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi. 
 

KOMISIJA, atklāti balsojot 
ar 3 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, NOLEMJ: 

 
 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par par konteinera tipa būvju 
novietošanu un pieslēgumiem inženiertīkliem, teritorijas 
labiekārtošanu “Jūrmalas parks 4”, Liepājā, 1.kārtu atbilstoši SIA 
“Arhitekta G.Vīksnas birojs” izstrādātā būvprojekta “Konteinera 
tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas 
labiekārtošana ‘’Jūrmalas parks 4’’, Liepājā (kad. nr. 
17000350194)” 1.kārtai SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443) 
par kopējo līgumcenu EUR 22 102,70, neskaitot PVN. 
 

2. Iepirkuma rezultātus paziņot pretendentam un SIA „Liepājas 
Olimpiskais centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā “Par LOC”, 
apakšsadaļā “Iepirkumi”.  

 
3. Pēc līguma noslēgšanas publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv. 
 

Sēde slēgta 2016.gada 5.jūlijā plkst.13:30 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Raivo ŠPAKS 

  

Iepirkuma komisijas locekļi:  Eva CIEKURZE 

  

 Sintija ĶEMERE 

 

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

