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LĒMUMS  

par iepirkuma „Ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””   

(identifikācijas Nr. RNP 2014/17)  

REZULTĀTIEM 

Rēzeknē                                                                                                         2014.gada 16.septembrī                                                                                                                                 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr.90009112679 

Adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601  

Iepirkuma priekšmets: ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP 2014/17. 

2. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (http://www.iub.gov.lv): 2014.gada 

21.augustā.  

3. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieces 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr. 3-6/201.  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Larisa Vinogradova  

Būvvaldes būvinspektors Jānis Rapša 

Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas būvdarbu vadītājs Kristaps Kaļva 

Ozolaines pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Kaša 

4. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 3.sadaļā „Prasības 

pretendentiem” 3.1.-3.2.punktā.  

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena (noteikts iepirkuma nolikuma 5.sadaļā 

„Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji”)  

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 2.septembrs plkst.10-00.  

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas 

alejā 95A, Rēzekne, 2014.gada 2.septembrī plkst.10-00.  

8. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA „B.BUILDING”, reģ. Nr. 42403022323 EUR 151588,06 (bez PVN) 

SIA „BUILDER INDUSTRY”, reģ. Nr. 41503054059 EUR 214257,11 (bez PVN) 

SIA „ASKO AS”, reģ. Nr. 42403013960 EUR 164555,23 (bez PVN) 

9. Pretendentu piedāvājumi atzīti par atbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām 

noformēšanas prasībām.  

10. Pretendents, kura kvalifikācija atzīta par neatbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Pamats piedāvājuma noraidīšanai  

SIA „B.BUILDING”, reģ. Nr. 42403022323 Pretendenta kvalifikācija neatbilst 

iepirkuma nolikuma 3.2.4. un 

3.2.5.apakšpunktos izvirzītajām prasībām 

http://www.iub.gov.lv/
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11. Atlasīto pretendentu tehniskie piedāvājumi atzīti par atbilstošiem iepirkuma dokumentos 

izvirzītajām prasībām. 

12. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA „ASKO AS”, reģ. Nr. 42403013960 EUR 164555,23 (bez PVN) 

13. Pamatojums piedāvājuma izvēlei – nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstoša 

pretendenta nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 

14. Informācija par apakšuzņēmējiem – izraudzītais pretendents nav plānojis slēgt līgumus ar 

apakšuzņēmējiem. 

 

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Blinovs   

 

Komisijas locekļi: 

(vārds, uzvārds) 

Larisa Vinogradova 

(paraksts) 

 (vārds, uzvārds) 

Jānis Rapša 
 (paraksts) 

  

 (vārds, uzvārds) 

Kristaps Kaļva 

 (paraksts) 

  

 (vārds, uzvārds) 

Sandra Kaša 

 (paraksts) 

  

 (vārds, uzvārds) 
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