
LĒMUMS  

par iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes 

novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SAK.P.P 2013/3)  
REZULTĀTIEM 

Rēzeknes novada Sakstagalā                                                                           2014.gada 9.janvārī                   

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala 

pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000025376,  

adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638 

iepirkuma priekšmets: tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 „Ūdenssaimniecības attīstība 

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciema” ietvaros  

iepirkuma identifikācijas Nr. SAK.P.P 2013/3. 

2. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (http://www.iub.gov.lv): 2013.gada 

4.novembrī.  

3. Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektora 2013.gada 4.oktobra rīkojumu Nr. 3-6/261.  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja: 

Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste  Larisa Vinogradova 

Iepirkumu komisijas locekļi: 

Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas būvdarbu vadītājs Jānis Volks 

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja Olga Muravjova 

Būvvaldes būvtehniķis Aivars Skrebinskis 

Sakstagala pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis Roberts Majors 

4. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma sadaļā „Prasības 

pretendentiem” 3.1.-3.4.punktos.  

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu (piedāvājuma izvēles kritērijs 

noteikts iepirkuma nolikuma 5.sadaļā „Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji” 5.7.punktā).  

 6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 19.novembris plkst.11-00.  

 7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala 

pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads,         

LV–4638, 2013.gada 19.novembrī  plkst.11-00. 

8. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA „Ekolat”, reģ. Nr. 41503009958  LVL 6350,00 (bez PVN) 

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”, 

reģ. Nr. 42403019889 

 

LVL 3850,00 (bez PVN) 

9. Pretendents, kura kvalifikācija atzīta par neatbilstošu iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām:  

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Konstatētas neatbilstības 

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”, 

reģ. Nr. 42403019889 

neatbilstoša būvprojekta vadītāja pieredze – 

neatbilstība nolikuma 3.4.1.1.apakšpunka 

prasībām; 

neatbilstoša piedāvāto speciālistu pieredze – 

neatbilstība nolikuma 3.4.1.2.apakšpunkta 

prasībām.  

 

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


10. Pretendenta SIA „Ekolat” tehniskais piedāvājums atzīts par atbilstošu iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām.  

11. Pretendenta SIA „Ekolat” finanšu piedāvājums atzīts par pamatotu un izdevīgu, 

aritmētiskās kļūdas tajā nav konstatētas.  

12. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA „Ekolat”, reģ. Nr. 41503009958 LVL 6350,00 (bez PVN) 

     Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izraudzītā pretendenta priekšrocības) – iepirkuma 

dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstoša pretendenta iepirkuma dokumentos 

izvirzītajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar izdevīgu cenu. 

Komisijas priekšsēdētāja Larisa Vinogradova   

 (vārds, uzvārds) 

Jānis Volks  
 (paraksts) 

Komisijas locekļi  

 (vārds, uzvārds) 

Olga Muravjova  
 (paraksts) 

  

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Aivars Skrebinskis   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Roberts Majors   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


