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INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: Viesītes novada pašvaldība 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

Viesītes novada domes sēdes 2013.gada 20.jūnija 

lēmums Nr. 5 (protokols Nr.10) 

Iepirkuma nosaukums: Būvprojekta izstrāde Viesītes pilsētas un Viesītes 

pagasta meliorācijas sistēmu atjaunošanai  

Iepirkuma identifikācijas numurs: VNP2015/32/ELFLA 

Iepirkuma pamatojums: PIL 8.
2
 pants  

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 

 

28.12.2015. 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 
N.p.k  

Pretendents  

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvājuma cena 

EUR (bez  PVN) 

1.  SIA „Baustelle”, reģ. Nr. 

50003535231 
07.01.2016. plkst. 10:30 6365,00 

2.  SIA „JOE”, reģ. Nr. 43603067147 07.01.2016.plkst. 10:45 5400,00 

3.  SIA „GEO Consultants”, reģ. Nr. 

40003340949 
11.01.2016. plkst. 10:05 4550,00 

 

PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBA NOLIKUMA PRASĪBĀM 

N.p.k. Pretendents  Piedāvājumu izvērtējums 

1.  
SIA „Baustelle”, reģ. Nr. 

50003535231 
Piedāvājums daļēji neatbilst nolikuma prasībām 

2.  
SIA „JOE”, reģ. Nr. 

43603067147 
Piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām 

3.  
SIA „GEO Consultants”, reģ. 

Nr. 40003340949 
Piedāvājums visumā atbilst nolikuma prasībām  

 

LĒMUMS  

Pārtraukt iepirkumu, jo nav divu derīgu piedāvājumu. Tā kā iepirkuma priekšmets tiek finansēts  no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), pasūtītājam jāievēro arī  30.09.2014. 

MK noteikumi Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada 
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plānošanas periodā”, kuru 6.5.3. punktā noteikts „Projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, 

aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, 

būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, pakalpojumiem, 

būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir lielākas par 700 euro, 

izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To 

apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no 

iepirkuma procedūras veida”. 

 

 

SAISTĪTIE IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒŽU PROTOKOLI 
Datums  Sēdes darba kārtība 

28.12.2015. Nolikuma apstiprināšana 

11.01.2016. Piedāvājumu atvēršana 

12.01.2016. Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana 

 
 

LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

Saskaņā ar PIL 8.² panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu 

iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  A. Žuks 

 

Komisijas sekretāre       S. Eglīte 

 

 

 


