
NORAKSTS 

LĒMUMS  

par iepirkuma “Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” (78540050288002)  

logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts Gaigalavas pagastā” 

 (identifikācijas Nr. GaPP 2017/4)  

REZULTĀTIEM 

 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā                                                                   2017.gada 19.aprīlī                   

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta 

pārvalde, reģ.Nr.90000025304, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes 

nov., LV-4618.  

Iepirkuma priekšmets: Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” (78540050288002) logu, durvju 

nomaiņa un jumta, fasādes remonts Gaigalavas pagastā 

 Iepirkuma identifikācijas Nr.: GaPP 2017/4. 

2. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2017.gada 27.martā.  

3. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Gaigalavas pagasta pārvaldes 2013.gada 

2.decembra rīkojumu Nr.1.3/35  

Iepirkuma komisijas sastāvs: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja –Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadītājs Voldemārs Vabals 

iepirkuma komisijas locekļi – Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ilga Švarce, 

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne. 

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

kvalifikācijas prasības un atlases dokumenti”.  

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā līgumcena (piedāvājuma izvēles kritērijs noteikts 

iepirkuma nolikuma 6.sadaļā „Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji” 6.8. un 

6.14.apakšpunktos).  

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 7.aprīlis plkst.14-00.  

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes ielā 2, 

Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618 , 2017.gada 7.aprīlī plkst.14-10. 

8. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr.

p.k. 

Pretendenta nosaukums, reģ.Nr. Piedāvātā cena euro  

(bez PVN) 

1. SIA “RST COMPANY”, Reģ.nr.LV50103336941 36607,01 

2. SIA “Rēzeknes būvserviss”, Reģ.Nr.42403036766 26899,07 

3. SIA “AKVILONS Z” , Reģ.Nr.44103043061 30742,93 

4. SIA “Dakstiņu jumti”, Reģ.Nr.44103055643 42244,25 

5. SIA “Austrumu būvnieks”, reģ’.Nr.45403029282 24693,02 

6. SIA “Latgalija”, reģ.Nr.42403000773 39238,72 

7. SIA “Inteco Wood”, Reģ.Nr.42403032177 32201,59 

8. SIA “ASKO AS”, Reģ.Nr.42403013960 33470,08 

9. SIA “RCR5” Reģ.Nr.42403036639 36445,13 

10. SIA “MONTA O.J.”, Reģ.Nr. 42403022408 28763,15 

9. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu “Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” 

(78540050288002) logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts Gaigalavas pagastā”: 

 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA “Austrumu būvnieks”, reģ’.Nr.45403029282 24693,02 (euro bez PVN) 

9.1. Pretendenta kvalifikācija atzīta par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

9.2. Pretendenta piedāvājums atzīts par atbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

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


10. Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izraudzītā pretendenta priekšrocības) – nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām atbilstošā pretendenta, kurš nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar 

viszemāko līgumcenu. 

11. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir 

iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona 

tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas 

dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  

 

Komisijas priekšsēdētāja Voldemārs Vabals  (personiskais paraksts) 

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

Komisijas locekļi: Ilga Švarce  (personiskais paraksts) 

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Valentīna Deksne  (personiskais paraksts) 

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

  

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

