
Atklāta konkursa “Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība” 

 (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2017/10-IB/6.2.1.2/16/I/003/02-01) 

 iepirkuma procedūras ziņojums (06.09.2018.) 

 
atbilstoši MK noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 98.punktam 

 

NPK iekļaujamās ziņas informācija izpildei 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un 

adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

priekšmets 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", Latvija, Rīga, Gogoļa iela 3; 

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/10-IB/6.2.1.2/16/I/003/02-01; 

procedūras veids: atklāts konkurss; 

procedūras veids tika izvēlēts, izpildot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma prasības (redakcijā, kas ir spēkā no 2010.gada 4.septembra līdz 

2017.gada 31.martam); 

iepirkuma priekšmets: projekta „Daugavpils pieņemšanas parka un tā 

piebraucamo ceļu attīstība” būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Inženiera funkciju izpilde 

atbilstoši FIDIC  noteikumiem tādā veidā, lai būvniecības darbi tiktu pabeigti 

atbilstoši Darbu līgumam;  

CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi). 

Plānotais izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas 

saskaņā ar Darbu uzdevuma (konkursa nolikuma 3.pielikums)  5.2.punktu.  

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais 

informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, 

publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī - 2017.gada 30.martā 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē – 2017.gada 30.martā; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē - 2017.gada 13.maijā; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

- 2017.gada 13.maijā; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē - 2017.gada 3.jūnijā; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

- 2017.gada 3.jūnijā; 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/8228/clasif/main/


Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē - 2017.gada 5.jūlijā; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

- 2017.gada 6.jūlijā; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē - 2017.gada 14.oktobrī; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

- 2017.gada 17.oktobrī; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē - 2018.gada 1.februārī; 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

- 2018.gada 1.februārī. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas 

pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti;  

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums tika noteikts ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, iekšējiem normatīvajiem 

aktiem, VAS "Latvijas dzelzceļš" rīkojumu. 

Sastāvs: Attīstības direkcijas, Ekonomikas direkcijas, Finanšu direkcijas, 

Juridisko un  administratīvo lietu direkcijas, Iepirkumu biroja darbinieki; 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: Iepirkumu biroja darbinieki 

sadarbībā ar Attīstības direkcijas pārstāvjiem. 

Pieaicinātie eksperti: Juridisko un administratīvo lietu direkcijas pārstāvis. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 19.aprīlim, plkst.10:20 

Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 105.kabinetā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš vairākkārt pagarināts – līdz 2017.gada 

17.maijam; 20.jūlijam; 30.oktobrim; 2018.gada 21.februārim (ar grozījumiem 

Nr.1. (09.05.2017.); Nr.2 (29.05.2017.); Nr.3 (29.06.2017.);  Nr.4 (11.10.2017.); 

Nr.5 (26.01.2018.) 

5. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs: 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma veidi: 

 

 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas vieta: 

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 

centi) EUR apmērā. 

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai 

apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā 

pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa pasūtītāja kontā 

(atbilstoši konkursa nolikuma 1.6. un 1.7.4.punktam). 

Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams piedāvājuma sastāvā kā atsevišķs 

dokuments. 

6. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši 

piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas 

Pretendenti, kas  iesnieguši piedāvājumus: 



 SIA “Firma L4” (Reģ.Nr. 40003236001) - piedāvājuma kopējā cena 508 080.00 

EUR bez PVN; 

Piegādātāju apvienība SIA “CLEVER ENERGY (EUROPE) (Reģ.Nr. 

LV40103865873) un GEODATA Engineering S.p.A. (Reģ.Nr.IVA 

04030260017) - piedāvājuma kopējā cena 678 500.00 EUR bez PVN; 

Pilnsabiedrība “Dzelzceļa inženieri” (Reģ.Nr.40103306396) - piedāvājuma 

kopējā cena 713 000.00 EUR bez PVN. 

7. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda 

izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās 

iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus 

Saskaņā ar nolikuma noteikumiem nav paredzēts. 

8. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda 

izraudzīto pretendentu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu 

nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus 

Saskaņā ar nolikuma noteikumiem nav paredzēts. 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks Iesniegtie piedāvājumi atvērti  2018.gada 19.aprīlī plkst. 10:20, uzreiz pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Iesniegto piedāvājumu atklātā iepirkumu komisijas atvēršanas sēde: 

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 339.kabinetā.  

10. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru 

(vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, 

piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei 

Līgumslēdzējs: SIA "Firma L4"  (reģ.Nr. 40003236001)  par līguma kopējo 

summu 508 080.00 EUR bez PVN. 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei: konkursa nolikuma prasībām atbilstošs 

piedāvājums ar viszemāko cenu par iepirkuma priekšmetu kopā. 

11. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma 

vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais 

piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi 

Nav attiecināms. 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu 

un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un 

piedāvājumu 

Pretendenta apvienības SIA “CLEVER ENERGY (EUROPE) (Reģ.Nr. 

LV40103865873) un GEODATA Engineering S.p.A. (Reģ.Nr.IVA 

04030260017) piedāvājums tiek noraidīts sakarā ar neatbilstību konkursa atlases 

prasībām un pretendents izslēgts no turpmākās dalības konkursā, jo ar 

piedāvājumu nav iesniegti konkursa nolikuma 4.1.punktā minētie dokumenti, 

līdz ar to nav izpildītas konkursa nolikuma 5.2.1., 5.2.2.punktā noteiktās 

kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo 

darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām 



spējām, kā arī - pretendentu izslēgšanas noteikumiem (atbilstoši SPSIL 

42.pantam). 

Iepirkuma komisija neveica detalizētu piedāvājuma vērtēšanu pārējām konkursa 

nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un nepieprasīja skaidrojošu 

informāciju no pretendenta nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

kandidātiem un pretendentiem (SPSIL 47.panta ceturtā daļa), jo iesniegtie 

dokumenti nav uzskatāmi par neskaidriem vai papildināmiem. 

13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija 

pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru 

Nav attiecināms. 

14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma 

komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu 

Nav attiecināms. 

15. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska 

pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums 

pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot 

elektroniskās informācijas sistēmas 

Nav attiecināms. 

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti 

to novēršanai 

Nav konstatēti. 

 


