
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Dobeles Komunālie Pakalpojumi 
Reģ. Nr. 45103000466 

Spodrības iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63781278, fakss 63707129, e-pasts: komunalie@dobele.lv 

 

 

IEPIRKUMA KOMISIJA 

SĒDES  PROTOKOLS 

Dobelē 
26.03.2020.            Nr.5 

Sēdi sāk plkst. 14:00 

Iepirkuma pasūtītājs – SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.45103000466, 

Spodrības iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 

Iepirkuma komisija izveidota ar SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 2020. gada 25. marta 

Rīkojumu Nr. 26-R. 

Komisijas priekšsēdētājs – Dainis Straujais 

Komisijas locekle – Inese Greidāne - Strūve  

Komisijas locekle – Ieva Lukša 

Protokolē: Ieva Lukša  

 

Darba kārtība: 

1. Atklāta konkursa „Dobeles novada pašvaldības pagastu ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšana vasaras sezonā”, identifikācijas numurs DKP 2020/1-K vērtēšana un 

lēmuma pieņemšana. 

1. 

Atklāta konkursa „Dobeles novada pašvaldības pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 

vasaras sezonā”, identifikācijas numurs DKP 2020/1-K vērtēšana un lēmuma 

pieņemšana. 

Ziņo Iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs Dainis Straujais, ka 

2020. gada 23. martā notika Atklāta konkursa Dobeles novada pašvaldības pagastu ceļu un 

ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā”, identifikācijas numurs DKP 2020/1-K (turpmāk - 

Konkurss) atvēršana (Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā).  

Konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 

1. punktu. 

Paredzamais Līguma izpildes laiks – no Iepirkuma Līgumu noslēgšanas dienas līdz 

2020. gada 30. novembrim. 

 

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts 9 (deviņās) Iepirkuma daļās: 

PIRMĀ DAĻA  (1.DAĻA) – Bērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. Pakalpojuma 

sniegšanas vieta: Bērzes pagasts, Dobeles novads. 

 

OTRĀ DAĻA  (2.DAĻA) – Jaunbērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads. 

 

TREŠĀ DAĻA  (3.DAĻA) – Dobeles pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. Pakalpojuma 

sniegšanas vieta: Dobeles pagasts, Dobeles novads. 

 

CETURTĀ DAĻA  (4.DAĻA) – Bikstu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Bikstu pagasts, Dobeles novads. 
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PIEKTĀ DAĻA  (5.DAĻA) – Zebrenes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Zebrenes pagasts, Dobeles novads. 

 

SESTĀ DAĻA  (6.DAĻA) – Krimūnu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. Pakalpojuma 

sniegšanas vieta: Krimūnu pagasts, Dobeles novads. 

 

SEPTĪTĀ DAĻA  (7.DAĻA) – Penkules pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Penkules pagasts, Dobeles novads. 

 

ASTOTĀ DAĻA  (8.DAĻA) – Naudītes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Naudītes pagasts, Dobeles novads. 

 

DEVĪTĀ DAĻA  (9.DAĻA) – Auru pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana. Pakalpojuma 

sniegšanas vieta: Auru pagasts, Dobeles novads. 

 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā piedāvājumus iesniedza 7 

(septiņi) pretendenti: SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, SIA „Ceļu Būvnieks”, 

SIA „DREAMWAY”, SIA „KULK”, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, SIA  

„ROPLAINIS”, SIA „ROTAS” . 

 Iesniegto piedāvājumu pretendenti un piedāvātās līgumcenas (EUR, bez PVN) par katru 

iepirkuma priekšmeta daļu: 

 

Daļai Nr. 1 - Bērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"Ceļu būvniecības 
sabiedrība "IGATE"" 
SIA 

22.03.2020 plkst. 
12:33 

EIRO 61200.44 
 

"Ceļu Būvnieks" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:31 

EIRO 30553.36 
 

"DREAMWAY" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:05 

EIRO 27946 
 

"KULK" SIA 20.03.2020 plkst. 
11:48 

EIRO 44654.8 
 

"Latvijas autoceļu 
uzturētājs" VAS 

19.03.2020 plkst. 
11:41 

EIRO 49234.88 
 

 

Daļai Nr. 2 - Jaunbērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"Ceļu Būvnieks" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:31 

EIRO 22314.33 
 

"KULK" SIA 20.03.2020 plkst. 
11:48 

EIRO 30672.15 
 

"Latvijas autoceļu 
uzturētājs" VAS 

19.03.2020 plkst. 
11:41 

EIRO 34626.58 
 

"ROPLAINIS" SIA 20.03.2020 plkst. 
14:45 

EIRO 19940.77 
 

"ROTAS" SIA 06.03.2020 plkst. 
13:04 

EIRO 18627.8 
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Daļai Nr. 3 - Dobeles pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"Ceļu būvniecības 
sabiedrība "IGATE"" 
SIA 

22.03.2020 plkst. 
12:33 

EIRO 50727.64 
 

"Ceļu Būvnieks" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:31 

EIRO 22668.2 
 

"KULK" SIA 20.03.2020 plkst. 
11:48 

EIRO 35727.55 
 

"Latvijas autoceļu 
uzturētājs" VAS 

19.03.2020 plkst. 
11:41 

EIRO 38229.71 
 

"ROPLAINIS" SIA 20.03.2020 plkst. 
14:45 

EIRO 21819.9 
 

"ROTAS" SIA 06.03.2020 plkst. 
13:04 

EIRO 20834.08 
 

 

Daļai Nr. 4 - Bikstu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"Ceļu Būvnieks" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:31 

EIRO 18352.91 
 

"DREAMWAY" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:05 

EIRO 19423.13 
 

"Latvijas autoceļu 
uzturētājs" VAS 

19.03.2020 plkst. 
11:41 

EIRO 30752.83 
 

 

Daļai Nr. 5 - Zebrenes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"Ceļu Būvnieks" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:31 

EIRO 25902.98 
 

"DREAMWAY" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:05 

EIRO 30080.56 
 

 

Daļai Nr. 6 - Krimūnu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"Ceļu būvniecības 
sabiedrība "IGATE"" 
SIA 

22.03.2020 plkst. 
12:33 

EIRO 44432.64 
 

"Ceļu Būvnieks" SIA 23.03.2020 plkst. 
08:31 

EIRO 23677.8 
 

"Latvijas autoceļu 
uzturētājs" VAS 

19.03.2020 plkst. 
11:41 

EIRO 40100.04 
 

"ROPLAINIS" SIA 20.03.2020 plkst. 
14:45 

EIRO 25287.84 
 

"ROTAS" SIA 06.03.2020 plkst. 
13:04 

EIRO 21395.28 
 

 

Daļai Nr. 7 - Penkules pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums Cena bez PVN 
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un laiks 

"KULK" SIA 20.03.2020 plkst. 
11:48 

EIRO 5027.4 
 

 

Daļai Nr. 8 - Naudītes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"KULK" SIA 20.03.2020 plkst. 
11:48 

EIRO 4526.34 
 

 

Daļai Nr. 9 - Auru pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 
Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 
Cena bez PVN 

"KULK" SIA 20.03.2020 plkst. 
11:48 

EIRO 4233.6 
 

 

Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudi Komisija veic 4 (četros) vērtēšanas 

posmos, saskaņā ar  Konkursa Nolikuma 9. nodaļā noteikto: 

Piedāvājuma pārbaudes posmi: 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

2. posms – Pretendentu atlase  

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

4.posms – Piedāvājumu vērtēšana 

Atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas posmiem un to atbilstošajiem 

piedāvājumiem, Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar 

viszemāko cenu EUR (bez PVN) katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.  

Komisija iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu uzsāk Pretendentiem, kuru iesniegtie 

piedāvājumi ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu EUR (bez PVN) katrā iepirkums priekšmeta 

daļā un tie ir:  

1. DAĻĀ - SIA "DREAMWAY" ar piedāvāto līgumcenu: 27 946 EUR (bez PVN); 

2. DAĻĀ - SIA "ROTAS" ar piedāvāto līgumcenu: 18 627.80 EUR (bez PVN); 

3. DAĻĀ - SIA "ROTAS" ar piedāvāto līgumcenu: 20 834.08 EUR (bez PVN); 

4. DAĻĀ – SIA "Ceļu Būvnieks" ar piedāvāto līgumcenu: 18 352.91 EUR (bez PVN); 

5. DAĻĀ - SIA "Ceļu Būvnieks" ar piedāvāto līgumcenu: 25 902.98 EUR (bez PVN); 

6. DAĻĀ - SIA "ROTAS" ar piedāvāto līgumcenu: 21 395.28 EUR (bez PVN); 

7. DAĻĀ - SIA "KULK" ar piedāvāto līgumcenu: 5 027.40 EUR (bez PVN); 

8. DAĻĀ - SIA "KULK" ar piedāvāto līgumcenu: 4 526.34 EUR (bez PVN); 

9. DAĻĀ - SIA "KULK" ar piedāvāto līgumcenu: 4 233.60 EUR (bez PVN); 

 

Daļai Nr. 1 - Bērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana - SIA „DREAMWAY”. 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

http://www.firmas.lv/
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izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

 Pretendenta SIA „DREAMWAY” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

Daļai Nr. 2 - Jaunbērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana - SIA „ROTAS” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un  Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, 

Komisija konstatē, ka  Pretendēta SIA „ROTAS” iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir 

matemātiski aritmētiskās kļūdas, līdz ar ko mainās arī Pretendenta SIA „ROTAS” piedāvātā 

līgumcena – 19 241,80 EUR, bez PVN. 

 Pretendenta SIA „ROTAS” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

http://www.firmas.lv/
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Daļai Nr. 3 - Dobeles pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana - SIA „ROTAS” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Iepirkuma Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, 

Komisija konstatē, ka  Pretendenta SIA „ROTAS” iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir 

matemātiski aritmētiskās kļūdas, līdz ar ko mainās arī Pretendenta SIA „ROTAS” piedāvātā 

līgumcena – 21 409,08 EUR, bez PVN. 

 Pretendenta SIA „ROTAS” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

Daļai Nr. 4 - Bikstu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana -  SIA „Ceļu Būvnieks” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

http://www.firmas.lv/
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 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

Pretendenta SIA „Ceļu Būvnieks” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

Daļai Nr. 5 - Zebrenes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana - SIA „Ceļu Būvnieks” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

Pretendenta SIA „Ceļu Būvnieks” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

Daļai Nr. 6 - Krimūnu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana – SIA „ROTAS” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

http://www.firmas.lv/
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2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

Pretendenta SIA „ROTAS” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

Daļai Nr. 7 - Penkules pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana – SIA „KULK” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

http://www.firmas.lv/
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 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

Pretendenta SIA „KULK” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

Daļai Nr. 8 - Naudītes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana – SIA „KULK” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

Pretendenta SIA „KULK” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

Daļai Nr. 9 - Auru pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana – SIA „KULK” 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Veicot Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši izstrādātājām dokumenta veidnēm un ietilpst visi Konkursa 

Nolikuma 5. nodaļā minētie dokumenti. 

2. posms – Pretendentu atlase: 

 Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma veidnē prasīto apliecinājumu un 

informācijas iekļaušanu, kā arī www.firmas.lv paraksttiesīgās personas.  

 Komisija pārbauda un vērtē Pretendenta kvalifikācijas, piesaistītā personāla un tehniskā 

nodrošinājuma atbilstību kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, saskaņā ar iesniegto kvalifikācijas 

veidni un Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

 Veicot Pretendenta iesniegtās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Komisija konstatē, ka 

Pretendents atbilst Konkursa Nolikuma 8. nodaļā un tājā iekļautajos apakšpunktos 

http://www.firmas.lv/
http://www.firmas.lv/


10 

 

izvirzītajām prasībām, kā arī iesniegtā informācija par Pretendentam pieejamajiem resursiem, 

atbilst Konkursa Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kvalitatīvai 

pakalpojuma izpildei. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma 8.11. 

apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem. 

4. posms - Piedāvājumu vērtēšana:  

 Komisija vērtē Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa 

Nolikuma 8.12. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 Veicot Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanu un atbilstības pārbaudi, Komisija 

konstatē, ka finanšu piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma izvirzītajām prasībām, kā arī 

finanšu piedāvājumā netiek konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

Pretendenta SIA „KULK” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām un prasībām pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN). 

 

       Izslēgšanas noteikumu pārbaude visām Iepirkuma priekšmeta daļām: 

 Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentiem - 

SIA „Ceļu Būvnieks”, SIA „DREAMWAY”, SIA „KULK”, SIA „ROTAS” Komisija 

pārbauda, vai uz Pretendentiem, kuriem atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām 

un piedāvājuma vērtēšanas kritērija būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības katrā 

iepirkuma daļā, neattiecas izslēgšanas nosacījumi. 

 Komisija pārbauda visus Pretendentus, kuriem būtu piešķiramas Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) par nodokļu parādu 

esamību vai neesamību, maksātnespējas vai likvidācijas procesa esamību vai neesamību 

Iepirkuma lēmuma pieņemšanas dienā – 2020. gada 26. marts. 

Pēc E-izziņas pieprasījuma kopsavilkuma, Komisija pārliecinājās, ka Pretendentiem –  

SIA „Ceļu Būvnieks”, SIA „DREAMWAY”, SIA „KULK”, SIA „ROTAS” nav nodokļu 

parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nav maksātnespējas vai likvidācijas procesa.  

Komisija pārliecinās un pārbauda Pretendentus - SIA „Ceļu Būvnieks”, SIA 

„DREAMWAY”, SIA „KULK”, SIA „ROTAS” un to valdes priekšsēdētājus/locekļus 

datubāzēs: www.sankcijas.kd.gov.lv,https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ un 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main – vai nav attiecinātas sankcijas – ir/nav atrodami kādā no 

ANO, ES, OFAC, LV sarakstā.  

Uz visiem Pretendentiem un viņu pārbaudāmām personām nav piemērotas sankcija 

(sarakstā nav atrodami). 

Līdz ar to, izvērtējot saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus – piedāvājums ar 

viszemāko cenu katrā no 9 (deviņām) Iepirkuma daļām atsevišķi. Komisija var pieņemt 

lēmumu – piešķirt Līguma slēgšanas tiesības Pretendentiem - SIA „Ceļu Būvnieks”, SIA 

„DREAMWAY”, SIA „KULK”, SIA „ROTAS”. 

 

KOMISIJA NOLĒMA: 

 

1. Noslēgt līgumu ar SIA „DREAMWAY”, vienotais reģ. Nr. 43603019147, adrese: 

Rasas iela 2, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042, par iepirkuma 1. 

daļu – Bērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana, līgumcena: 27 946,00 EUR 

(divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro 00 centi) bez PVN. 
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2. Noslēgt līgumu ar SIA „ROTAS”, vienotais reģ. Nr. 40003837106, adrese: 

„Mazrūtenes”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147, par iepirkuma 2. daļu 

– Jaunbērzes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana, līgumcena: 19 241,80 EUR 

(deviņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro 80 centi) bez PVN. 

 

3. Noslēgt līgumu ar SIA „ROTAS”, vienotais reģ. Nr. 40003837106, adrese: 

„Mazrūtenes”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147, par iepirkuma 3. daļu 

– Dobeles pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana, līgumcena: 21 409,08 EUR 

(divdesmit viens tūkstotis četri simti deviņi euro 08 centi) bez PVN. 

 

4. Noslēgt līgumu ar SIA „Ceļu Būvnieks”, vienotais reģ. Nr. 40003916711, adrese: 

Juglas iela 18, Rīga, LV-1064, par iepirkuma 4. daļu – Bikstu pagasta ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšana, līgumcena: 18 352,91 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit divi euro 91 cents) bez PVN. 
 

5. Noslēgt līgumu ar SIA „Ceļu Būvnieks”, vienotais reģ. Nr. 40003916711, adrese: 

Juglas iela 18, Rīga, LV-1064, par iepirkuma 5. daļu – Zebrenes pagasta ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšana, līgumcena: 25 902,98 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit divi euro 91 cents) bez PVN. 
 

6. Noslēgt līgumu ar SIA „ROTAS”, vienotais reģ. Nr. 40003837106, adrese: 

„Mazrūtenes”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147, par iepirkuma 6. daļu 

– Krimūnu pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana, līgumcena: 21 395,28 EUR 

(divdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci euro 28 centi) bez PVN. 
 

7. Noslēgt līgumu ar SIA „KULK”, vienotais reģ. Nr. 41703007150, adrese: Dobeles 

šoseja 34, Jelgava, LV-3007, par iepirkuma 7. daļu – Penkules pagasta ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšana, līgumcena: 5 027,40 EUR (pieci tūkstoši divdesmit septiņi euro 

40 centi) bez PVN. 
 

8. Noslēgt līgumu ar SIA „KULK”, vienotais reģ. Nr. 41703007150, adrese: Dobeles 

šoseja 34, Jelgava, LV-3007, par iepirkuma 8. daļu – Naudītes pagasta ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšana, līgumcena: 4 526,34 EUR (četri tūkstoši pieci simti divdsmit 

seši euro 34 centi) bez PVN. 
 

9. Noslēgt līgumu ar SIA „KULK”, vienotais reģ. Nr. 41703007150, adrese: Dobeles 

šoseja 34, Jelgava, LV-3007, par iepirkuma 9. daļu – Auru pagasta ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšana, līgumcena: 4 233,60 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit 

trīs euro 60 centi) bez PVN. 

 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs D.Straujais pasludina sanāksmi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 16:00 

 

Komisijas priekšsēdētājs                /paraksts/              D. Straujais  

Komisijas locekļi     /paraksts/   I. Greidāne-Strūve 

                                                                        /paraksts/                      I. Lukša 

Protokolē: I. Lukša 

 

 


