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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

„ Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” 

ID Nr.: SOP 2021/04 EJZF procedūras ziņojums 

 

2021.gada 24. februāris 

 

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 identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids. 

Cenu aptauja ID Nr.: SOP 2021/04 EJZF. Iepirkuma procedūra tiek organizēta nepiemērojot 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 105, “Noteikumi par publisko iepirkumu 

līgumcenu robežvērtībām” 3.pantu. 

  

3. Līguma priekšmets. 

Iepirkuma priekšmets ir žoga izbūve Skultes ostas teritorijā. Iepirkuma līguma izpildes vieta  

Skultes ostas teritorija, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161. 

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir  2021. gada 31.maijs. 

 

4. Datums, kad dalības paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 

internetā. 

Paziņojums par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumu publicēts IUB mājaslapā 2021.gada 04.februāri. 

 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs, pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības. 

1. Izvēles kritērijs - piedāvājums ar zemāko cenu. 

2. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas 

faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv); 

3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (pretendenta tiesības veikt 

komercdarbību attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pasūtītājs 

pārbauda Būvkomersantu reģistrā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies ). 

4. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts 

par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

5. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta 

saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts. 

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies
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6. Nav konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Pasūtītājs pārbaudīs Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas 

datumā ievietoto informāciju par Pretendentu un nolikuma 6.8. punkta apakšpunktos 

minētajām personām attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un 

dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu. 

7.  Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un sniedzis 

pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai. 

8. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā1, jo tas 

nav bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā tādā mērā, lai iegūtu konkurenci ierobežojošas priekšrocības. 

9.  Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un 

visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām 

prasībām, un uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamais darbu apjoms 

ir vienāds vai lielāks par 10% (desmit procentiem) no iepirkuma līguma vērtības. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 

2021.gada 18.februāris, plkst. 12.00 

 

7. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, piedāvātās cenas. 

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvātā līgumcena 
EUR (bez PVN) 

1 SIA “DN Sistēmas”,  Reģ. Nr. 50003672101 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 17.02.2021. laiks 14:24 

24’264,45 

2 SIA “Būvsēta”  Reģ. Nr. 40203196708 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 18.02.2021. laiks 09:00 

22’029,32 

3 SIA"MT-Sēta” Reģ. Nr. 40103763392 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 18.02.2021. laiks 09:36 

22’339,90 

4 SIA “Privacon Baltics” Reģ. Nr. 40103235680 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 18.02.2021. laiks 10:10 

31’716,37 

5 SIA “EMPOWER” Reģ. Nr.  50003563201 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 18.02.2021. laiks 10:26 

37’821,51 

6 SIA "GMG Demetra" Reģ. Nr. 40003963862 
Piedāvājuma iesniegšanas datums 18.02.2021. laiks 11:50 

19’491,87 

 
1 Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem 
attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, piegādātājs nav tiesīgs 
piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim 
piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma 
projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota gala rezultāta sasniegšanu. 
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8. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks. 

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

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag, LV-2161, 2021.gada 18.februārī plkst. 12.00. 

 

9. Ziņas par iepirkuma komisijas sēdēm, norādot iepirkuma komisijas sēdes vietu un 

laiku, sēdē klātesošo iepirkuma komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, iepirkuma 

komisijas pieņemtos lēmumus un to pamatojumus; 

 

9.1.  Iepirkuma komisijas sēde Nr.1.,  2021.gada 04. februārī. Skultes ostas pārvaldē; Upes 

ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, plkst. 10:00. 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Žideņš 

Komisijas locekļi: Igors Akulovs, Inese Dundure 

Lēmumi: 

1. Pamatojoties uz 2019.gada 25. novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem” punktiem Nr.1.1.; Nr.1.2.; un Nr.1.3. un paredzamo 

iepirkuma līgumcenu 25’000EUR, komisija pieņem vienbalsīgu lēmumu:  

1.1 Piegādātāja izvēlei rīkot cenu aptauju; 

1.2 Piegādātāja izvēles kritēriju noteikt nolikuma prasībām atbilstošu viszemāko cenu; 

1.3 Piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteikt rakstiski vai elektroniski līdz  18.02.2021. pl. 

12.00. 

1.4 Apstiprināt iepirkuma procedūras ID Nr. SOP2021/04 EJZF „Žoga izbūve Skultes ostas 

teritorijā” nolikumu. 

2. Izsludināt iepirkuma procedūru ID Nr. SOP2021/04 EJZF „Žoga izbūve Skultes ostas 

teritorijā”, publicējot paziņojumu 04.02.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju 

vadības sistēmā un Skultes ostas pārvaldes mājas lapā www.skulteport.lv . Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš līdz  2021.gada 18. februāra pulksten 12:00. 

 

9.2. Iepirkuma komisijas sēde Nr.2.,  2021.gada 15. februārī. Skultes ostas pārvaldē; Upes ielā 

41, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, plkst. 10:00. 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Žideņš 

Komisijas locekļi: Igors Akulovs, Inese Dundure 

Lēmums: 

1. Apstiprināt sagatavotās atbildes un nosūtīt tās jautājumu uzdevējiem, vienlaicīgi 

publicēt sagatavotās atbildes Skultes ostas pārvaldes interneta vietnē www.skulteport.lv 

sadaļa iepirkumi.  

 

9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme N.3.,  2021.gada 18. februārī. Skultes ostas pārvaldē; 

Upes ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, plkst. 12:00. 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Žideņš 

Komisijas locekļi: Igors Akulovs, Inese Dundure 

Lēmums: Nav 

 

9.4. Piedāvājumu vērtēšanas sanāksmes protokols Nr.4, 2021.gada 19.februārī plkst. 12:00 / 

24.februārī plkst. 10:00 Skultes ostas pārvaldē; Upes ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu 

novadā. 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Žideņš 

Komisijas locekļi: Igors Akulovs, Inese Dundure 

Lēmumi: 
1. Iepirkuma komisija, izskatot piedāvājumus, nolemj pieprasīt papildus skaidrojumus: 

http://www.skulteport.lv/
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1.1. SIA “DN Sistēmas”,  Reģ. Nr. 50003672101, iesniegt detalizētu informāciju par piedāvāto 

vārtu automātiku (specifikāciju, modeļus, ražotāju, vienību skaitu un izmaksas). Iesniegt 

detalizētu informāciju par piedāvāto bīdāmo vārtu automātikas vadības risinājumu izmantojot 

GSM moduli un pultis. 

1.2. SIA"MT-Sēta” Reģ.Nr. 40103763392, iesniegt detalizētu informāciju par piedāvāto vārtu 

automātiku (specifikāciju, modeļus, ražotāju, vienību skaitu un izmaksas). Iesniegt detalizētu 

informāciju par piedāvāto bīdāmo vārtu automātikas vadības risinājumu izmantojot GSM 

moduli un pultis. 

1.3. SIA "GMG Demetra" Reģ. Nr. 40003963862, iesniegt iepirkuma nolikuma prasībām un 

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” 5. pielikumam atbilstošu 

tāmi. Detalizēti norādīt piedāvāto materiālu un izstrādājumu specifikāciju, modeļus, ražotāju, 

vienību skaitu un izmaksas atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītām darbu apjomu pozīcijām 

un sniegtām atbildēm uz saņemtiem ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas publicēti 

Skultes ostas pārvaldes mājas lapā: https://skulteport.lv/iepirkumi/zoga-izbuve-skultes-ostas-

teritorija.  

Informāciju, vai piedāvājumā cenā ir iekļauta ģeodēziskā uzmērīšana, kas nepieciešama žoga 

novietošanai, kā arī izpiddokumentācijas sagatavošanai saskaņā iepirkuma nolikuma 

3.pileikuma 7.punktu. Detalizētu informāciju par piedāvāto bīdāmo vārtu automātikas 

vadības risinājumu izmantojot GSM moduli. 

 

2. Iepirkuma komisija nolemj noteikt pretendentu paskaidrojumu iesniegšanas termiņu līdz 

2021.gada 23.februārā pulksten 13:00. 

3. 2021.gada 19.februārī plkst. 15:00 iepirkumu komisija nolemj pasludināt pārtraukumu iesniegto 

piedāvājumu vērtēšanas sanāksmē, līdz pieprasīto skaidrojumu saņemšanai. 

Iepirkumu komisijas piedāvājumu vērtēšanas sanāksmi atsāk 2021.gada 

24.februārī plkst. 10:00. 
4. SIA “DN Sistēmas”,  Reģ. Nr. 50003672101, iesniedzis skaidrojumus par piedāvāto vārtu 

automātiku, kā arī par piedāvāto bīdāmo vārtu automātikas vadības risinājumu izmantojot GSM 

moduli un pultis. Izmaksas iekļautas kopējās vārtu izmaksās tāmē. Piedāvājums atbilstošs 

nolikuma prasībām. 

5. SIA"MT-Sēta”, Reģ.Nr. 40103763392, iesniedzis skaidrojumus par piedāvāto materiālu un 

izstrādājumu specifikāciju. Iesniedzis informāciju par piedāvāto bīdāmo vārtu automātikas 

vadības risinājumu izmantojot GSM moduli un pultis. Izmaksas iekļautas kopējā tāmē. 

Piedāvājums atbilstošs nolikuma prasībām. 

6. SIA "GMG Demetra" Reģ. Nr. 40003963862, iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām un 

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” 5. pielikumam atbilstošu tāmi. Tāmes forma 

atbilst. Detalizēti nav norādīta piedāvāto materiālu un izstrādājumu specifikācija.  

Pretendents ir paskaidrojis, ka piedāvājuma cenā ir iekļauta ģeodēziskā uzmērīšana, kas 

nepieciešama žoga novietošanai, kā arī izpiddokumentācijas sagatavošanai saskaņā iepirkuma 

nolikuma 3.pileikuma 7.punktu.  

Pretendents ir iesniedzis bīdāmo un veramo vārtu piedziņas automātikas aprakstus, tomēr nav 

norādījis kādus konkrēti modeļus ir iekļāvis piedāvājumā. Nav iesniegta informācija par 

piedāvāto bīdāmo vārtu automātikas vadības risinājumu izmantojot GSM moduli. Piedāvājums 

neatbilst nolikuma prasībām. 

7. Pamatojoties uz izvērtētiem dokumentiem Iepirkuma komisija nolemj noraidīt pretendenta SIA 

"GMG Demetra" Reģ. Nr. 40003963862, piedāvājumu, pamatojoties uz to, ka iesniegtais 

piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām. 

 

 

 

https://skulteport.lv/iepirkumi/zoga-izbuve-skultes-ostas-teritorija
https://skulteport.lv/iepirkumi/zoga-izbuve-skultes-ostas-teritorija
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Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums. 
Nr. Nolikuma 

prasības 

SIA “DN 
Sistēmas”,  
Reģ. Nr. 
50003672101 

SIA “Būvsēta” 
Reģ. Nr. 
40203196708 

SIA"MT-Sēta” 
Reģ.Nr. 
40103763392 

SIA “Privacon 
Baltics”  
Reģ. Nr. 
40103235680 

SIA 
“EMPOWER” 
Reģ. Nr.  
50003563201 

SIA "GMG 
Demetra" 
Reģ. Nr. 
40003963862 

1. 6.1.punkta 

prasības 

Atbilst 

(pārbaudīts 

LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

LR 

Uzņēmumu 

reģistrā) 

2. 6.2.punkta 

prasības 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

BIS) 

3. 6.3. 

punkta 

prasības 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

4. 6.4.punkta 

prasības 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

5. 6.5.punkta 

prasības 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

Atbilst 

(pārbaudīts 

EIS E-

izziņa) 

6. 6.6.punkta 

prasības 

Atbilst 

 

Atbilst 
 

Atbilst 

 

Atbilst Atbilst Atbilst 
(iesniegts 

apakšuzņēmēja 
apliecinājums) 

7. 6.7. 

punkta 

prasības 

Atbilst  Atbilst  Atbilst  Atbilst  Atbilst Atbilst 

8. 6.8.punkta 

prasības 

Atbilst  Atbilst  Atbilst  Atbilst  Atbilst Atbilst 

9. 9.1.punkta 

prasības 

Finanšu 

piedāvājum

a forma 

Atbilst  

 

Atbilst  

 

Atbilst  

 

Atbilst  

 

Atbilst Atbilst 

10. 9.2. 

punkta 

prasības 

 

Atbilst  
 

Atbilst  
 

Atbilst  
 

Atbilst  
 

Atbilst Atbilst 
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11.  9.3. 

punkta 

prasības, 

tāme 

Atbilst 

 

Atbilst Atbilst 

 

Forma atbilst 

Nav norādīta 

 materiālu un 

izstrādājumu 

specifikācija

, modeļi, 

ražotāji, 

vienību 

skaits, 

automātikas 

vadība GSM, 

pultis.  

Forma 

atbilst  

Nav norādīta 

 materiālu un 

izstrādājumu 

specifikācija

, modeļi, 

ražotāji, 

vienību 

skaits, 

automātikas 

vadība GSM, 

pultis. 

Forma 

neatbilst. 

Pēc 

pieprasītās 

informācijas 

forma labota, 
atbilst. 
Nav norādīta 

 materiālu un 

izstrādājumu 

specifikācija

, modeļi, 

ražotāji, 

vienību 

skaits, 

automātikas 

vadība GSM, 

pultis. 

 

 

10. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena. 

 
10.1. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj, ka pretendents SIA “Būvsēta”, Reģ. Nr. 40203196708, ar 

līgumcenu 22’029,32 bez PVN ir atzīstams par tādu, kam būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības. 

10.2. Iepirkuma komisija, izskatot SIA “Būvsēta”, Reģ. Nr. 40203196708  piedāvājumu, konstatē, ka tas 

atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un uz pretendentu neattiecas nolikumā noteiktie pretendenta 

izslēgšanas nosacījumi. 

10.3. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības  pretendentam 

SIA “Būvsēta”, Reģ. Nr. 40203196708, ar līgumcenu 22’029,32 bez PVN. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs :      paraksts          K.Žideņš                         

 

 

 

Komisijas locekļi:   paraksts  I.Akulovs               paraksts    I.Dundure 

 

 

 

 

Protokolēja:  paraksts       I.Rumpe                                         

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

 


