
                          SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

                SALASPILS VESELĪBAS CENTRS 
 
Reģ. Nr. 40003207873, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV - 2121, tālr.67800740; spmed@salaspilsvc.lv 

 

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 

“Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1 k-1, Salaspilī, un 

autoruzraudzības veikšana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. SVC2019/1) 

Iepirkuma komisijas lēmums 

Salaspilī 2019. gada 13. maijā 

 

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs”, reģistrācijas numurs 

40003207873, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121 

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.: Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram 

Ceru ielā 1 k-1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana, id. Nr. SVC2019/1 

Datums, kad iepirkums izziņots Internet tīklā: 10.04.2019. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 08.05.2019. 

Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 

Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru 

ielā 1 k-1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju. 

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 4 (četri) kalendārie mēneši no iepirkuma līguma 

noslēgšanas brīža  

Saņemto piedāvājumu skaits: 2 (divi) 

Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas euro bez PVN 

 

Nr.p.k. 

 

Juridiskās personas 

nosaukums 
Finanšu piedāvājuma cena 

EUR bez PVN 

1. SIA “KOMERCVEIKSMES” 38 600,00 

2. SIA “Studija R11” 35 500,00 

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: 

Ņemot vērā to, ka pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Studija R11” iepriekšējā 

pieredze neatbilst iepirkuma nolikuma 2.3. punktā izvirzītajām prasībām - pretendents iepriekšējo 

5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) pēc apjoma līdzvērtīgu būvprojektu izstrādi 

(būvprojekts izstrādāts publiskai ēkai, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 

cilvēkiem ar kopējo telpu platību vismaz 2 500 m2), kā arī to, ka pretendents nav pievienojis 

atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3. punkta b) apakšpunktam prasītās būvprojekta pasūtītāja 

atsauksmes par pretendenta norādīto līdzīgo izstrādāto būvprojektu, nolikuma 3.3. punkta d) 

apakšpunktā norādītās dokumenta kopijas, kas apliecina, ka objektam ir veikta un pabeigta 

autoruzraudzība un nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 3.4. punkta b) apakšpunktā prasīto 

informāciju par speciālistu iepriekšējo pieredzi, iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma 

nolikuma 5.1.7. punktu, pieņēma lēmumu no turpmākās dalības iepirkumā izslēgt pretendentu 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Studija R11”. 

Iepirkuma uzvarētājs, pretendents, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu: 

Juridiskās personas nosaukums  
Salīdzinošās priekšrocības 

SIA “KOMERCVEIKSMES” Pretendents atbilst nolikuma prasībām un iesniedzis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 

Ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, tad iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

http://likumi.lv/doc.php?id=55567

