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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

ZVEJAS KUĢU PIESTĀTNES PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, IZBŪVE UN 

AUTORUZRAUDZĪBA SKULTES OSTĀ 

ID Nr.: SOP 2020/27 EJZF 

ziņojums 

 

2020.gada 22. decembris 

 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese.  

Skultes ostas pārvalde  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000462022  

adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161  

 

2. Iepirkuma nosaukums. 

ID Nr.: SOP 2020/27 EJZF “Zvejas kuģu piestātnes pārbūves būvprojekta izstrāde, izbūve 

un autoruzraudzība Skultes ostā”.  

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2019.gada 

25.novembra sagatavotajām Iepirkuma vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. 

 

3. Projekta nosaukums. 

Projekta Nr.20-00-F01123-000001 „Zvejnieku darba apstākļu uzlabošana Skultes ostā”. 

  

4. Iepirkuma priekšmets. 

Iepirkuma priekšmets ir Zvejas kuģu piestātnes pārbūves būvprojekta izstrāde, izbūve un 

autoruzraudzība Skultes ostā. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir: Skultes ostas teritorija, 

Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161. 

 

5. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks. 

Piedāvājumu atvēršanas vieta Skultes ostas pārvaldē, Upes ielā 41, Zvejniekciems, 

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag, LV-2161, 2020.gada 11.decembris plkst. 12.00. 

 

6. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, piedāvātās cenas. 

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvātā līgumcena 
EUR (bez PVN) 

1 OU “BauEst”, Reģ. Nr. 11220064 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 11.12.2020. laiks 11:13 

933 554,52 

2 AS “BMGS”,  Reģ. Nr. 40003146013 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 11.12.2020. laiks 11:24 

1 298 012,00 

3 SIA “RERE MEISTARI”,  Reģ. Nr. 40003707863 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 11.12.2020. laiks 09:10 

1 370 200,00 

4 AS “LNK INDUSTRIES”, Reģ. Nr. 40003771783 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 11.12.2020. laiks 11:32 

1 777 000,00 
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7. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums. 

 
Nr. Nolikuma prasības SIA “RERE 

MEISTARI”,  
Reģ. Nr. 
40003707863 

OU “BauEst”, 
Reģ. Nr. 
11220064 
 

AS “BMGS”,  
Reģ. Nr. 
40003146013 
 

AS “LNK 
INDUSTRIES”,  
Reģ. Nr. 
40003771783 

1. 5.3.Piedāvājuma 

noformējums 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

2. 7.1.1.punkta prasības Atbilst 

(pārbaudīts LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

Igaunijas 

komercreģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

3. 7.1.2.punkta prasības Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

4. 7.1.3.punkta prasības Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes 

Atbilst 
(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes) 

Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes) 

Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes) 

5. 7.1.4.punkta prasības Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes 

Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes 

Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes 

Atbilst 

(iesniegts 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes 

6. 7.1.5.punkta prasības Atbilst 
(iesniegta 

vainošanās ar 

apakšuzņēmēju, 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes; 

pieredze 

atbilstoša) 

Atbilst 
(iesniegts 

apakšuzņēmēja 

apliecinājums, 

pieredzes apraksts 

un atsauksmes; 

pieredze 

atbilstoša) 

Atbilst 
(iesniegta 

vainošanās ar 

apakšuzņēmēju, 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes; 

pieredze 

atbilstoša) 

Atbilst 
(iesniegts 

apakšuzņēmēja 

apliecinājums, 

pieredzes 

apraksts un 

atsauksmes; 

pieredze 

atbilstoša) 

7. 7.1.6.punkta prasības Atbilst 

(pretendenta 

speciālists 

O.Šolins, 

informācija 

pārbaudīta 

BIS) 

Atbilst 

(pretendenta 

speciālists 

K.Kalpiņš, 

informācija 

pārbaudīta BIS) 

Atbilst 

(pretendenta 

speciālists 

V.Bistrenkovs, 

informācija 

pārbaudīta 

BIS) 

Atbilst 

(pretendenta 

speciālists E. 

Demin, 

informācija 

pārbaudīta 

BIS) 

8. 7.1.8.punkta prasības Atbilst 

(iesniegts 

apraksts) 

Atbilst 

(iesniegts 

apraksts) 

Atbilst 

(iesniegts 

apraksts) 

Atbilst 

(iesniegts 

apraksts) 

9. 8.8. punkta prasības 

Finanšu piedāvājums 

Atbilst  

(aritmētisko 

kļūdu nav) 

Atbilst  

(aritmētisko 

kļūdu nav) 

Atbilst  

(aritmētisko 

kļūdu nav) 

Atbilst  

(aritmētisko 

kļūdu nav) 

10. 8.9. punkta prasības 

Apliecinājums par 

neatkarīgi izstrādātu 

piedāvājumu 

Atbilst  
(iesniegts 

apliecinājums) 

Atbilst  
(iesniegts 

apliecinājums) 

Atbilst  
(iesniegts 

apliecinājums) 

Atbilst  
(iesniegts 

apliecinājums) 

7.1.  Iepirkuma komisija, izskatot piedāvājumus, konstatē, ka visi iesniegtie piedāvājumi ir 

atbilstoši nolikuma prasībām. 
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7.2. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj, ka pretendents OU “BauEst”, reģistrācijas kods 

11220064, ar līgumcenu 933 554,52 bez PVN ir atzīstams par tādu, kam būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

 

8. Iepirkuma komisija veic pretendenta atbilstības pārbaudi nolikuma 6. punkta 

apakšpunktiem un konstatē, ka: 
8.1. Pretendents (OU “BauEst”) un persona, uz kuras pieredzi balstās, (SIA “Inženieru birojs 

“Kurbada tilti””) atbilst nolikuma 6.1. punktam – saņemtas kompetento institūciju izziņas. 

8.2. Pretendents (OU “BauEst”) un persona, uz kuras pieredzi balstās, (SIA “Inženieru birojs 

“Kurbada tilti””) atbilst nolikuma 6.2. punktam – iesniegtas izdrukas un informācija pārbaudīta 

Igaunijas tiesas reģistrācijas departamenta centrālā datu bāzē, Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnēs; 

8.3. Pretendents (OU “BauEst”) un persona, uz kuras pieredzi balstās, (SIA “Inženieru birojs 

“Kurbada tilti””) atbilst nolikuma 6.3. punktam – iesniegtas izdrukas un informācija pārbaudīta 

Igaunijas nodokļu un muitas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē; 

8.4. Pretendents (OU “BauEst”) un persona, uz kuras pieredzi balstās, (SIA “Inženieru birojs 

“Kurbada tilti””) atbilst nolikuma 6.4. punktam – ir iesniegta visa prasītā informācija, un nav 

bijis pamats pretendentu noraidīt; 

8.5. Pretendents (OU “BauEst”) un persona, uz kuras pieredzi balstās, (SIA “Inženieru birojs 

“Kurbada tilti””) atbilst nolikuma 6.5. punktam – nav bijuši iesaistīti iepirkuma procedūras 

sagatavošanā. 

9. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un 

reģistrācijas numurs. 

 

Pamatojoties uz to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītājām prasībām un 

ir zemākās cenas piedāvājums, iepirkuma komisija nolemj piešķirt iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības  OU “BauEst”, Reģ. Nr. 11220064. ar līgumcenu 933 554,52 EUR bez 

PVN. 
 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs :   _________________ K.Žideņš                         

 


