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Sēdes protokols Nr. 98/2018  

Sēde notiek: 2018.gada 11.jūlijā, plkst. 8:10 Ozolniekos, Stadiona ielā 10, 15.kabinetā. 

1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, 

Ozolnieku pagasts, LV - 3018  

2. Iepirkums: “Ozolnieku novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā”, identifikācijas 

Nr. OND 2018/25  

3. Publikācija: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv, un Pasūtītāja mājas lapā: 

www.ozolnieki.lv 2018.gada. 21. jūnijā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

4. Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk –Komisija) un izveidošanas pamatojums: Komisijas 

priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Ilona Butkus, Jana Vilciņa un Santa Bērziņa, kas 

darbojas saskaņā ar 2017.gada 11.jūlija domes lēmumu Nr. 10, 2017.gada 14.decembra domes lēmumu Nr.5, 

2018.gada 08.februāra domes lēmumu Nr.20 un 2018.gada 17.maija domes lēmumu Nr.14. 

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts Ozolnieku novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 

vasaras sezonā saskaņā ar tehnisko specifikāciju  

6. Komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu šādā secībā: 

1) piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

2) pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām; 

3) finanšu piedāvājuma izvērtēšana. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4.jūlijs, plkst.10:00. 

8. Piedāvājuma atvēršanā un izskatīšanā klātesošo Komisijas locekļu vārds, uzvārds un amats: 

Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Ilona Butkus un Jana Vilciņa. Par Komisijas 

sekretāri Komisija nozīmē Santu Bērziņu 

9. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus (piedāvājumu iesniegšanas secībā):  

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas laiks 

1.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība“ IGATE” 

 Reģ.nr. 41703001139 
04.07.2018., plkst.8:00 

2.  SIA “Dreamway”  

Reģ.nr. 43603019147 
04.07.2018., plkst.8:32 

 

10. Komisijas vērtējums un lēmums:  
Komisija sāk iesniegušo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. Komisija, veicot pretendentu piedāvājumu 

noformējuma pārbaudi, konstatē, ka abu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikumā izvirzītajām 

noformējuma prasībām. Komisija nolemj turpināt vērtēt pretendentu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 

“IGATE”” un SIA “Dreamway” iesniegtos piedāvājumus nākamajā posmā. Komisija, veic izvirzīto 

kvalifikācijas prasību pārbaudi abiem pretendentiem. Komisija, pārbauda informāciju par pretendentiem 

publiski pieejamā datu bāzē www.lursoft.lv un izskatot piedāvājumā iekļautos dokumentus. Komisija konstatē, 

ka pretendentu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” un SIA “Dreamway” iesniegtie piedāvājumi 

ir atzīstami par atbilstošiem nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija nolemj turpināt 

vērtēt abu pretendentu piedāvājumus nākamajā posmā. Komisija veic abu pretendentu tehniskā piedāvājuma 

atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībās un konstatē, ka abi tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma 8.9 punktā 

noteiktajam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.  Komisija, veicot noformējuma, kvalifikācijas un 

tehniskā piedāvājuma prasībām atbilstošo pretendentu finanšu piedāvājuma vērtēšanu secina, ka pretendenti 

http://www.lursoft.lv/
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finanšu piedāvājumus ir iesnieguši atbilstoši nolikuma 8.10 punkta prasībām un, ka finanšu piedāvājumā nav 

pieļautas aritmētiskās kļūdas.  

Iepirkumu komisija, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu, veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, 

ņemot vērā šādus kritērijus:  

Nr. p. K. Maksimālā skaitliskā 

vērtība 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs 

1. 60 Sniegtā pakalpojuma cena EUR (bez PVN) 

1.1. 2 Pašgājēju mehānisma ar uzkarinātu krūmu griezēju izmantošana krūmu atvašu 

pļaušanai un smacināšanai, par 1h, EUR (bez PVN) 

1.2. 1 Ielu un laukumu seguma slaucīšana, par 1h, EUR (bez PVN) 

1.3. 1 Autogreidera pakalpojumi, par 1h, EUR (bez PVN) 

1.4. 4 Ekskavatora pakalpojumi, par 1h, EUR (bez PVN)  

1.5. 4 Frontālā iekrāvēja pakalpojumi, 1h, EUR (bez PVN) 

1.6. 20 Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz esošā asfalta seguma 4 cm 

biezumā, pamatni gruntējot, par 1m2, EUR (bez PVN) ceļa posmos:  

 7 500 – 1000 m2 

 7 1000 – 5000m2 

 6 5000m2 un vairāk vienuviet 

1.7 12 Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz esošā asfalta seguma (izlīdzinošā 

kārta) 0-2 cm biezumā, pamatni gruntējot, par 1m2, EUR (bez PVN) ceļa 

posmos: 

 4 500 – 1000 m2 

 4 1000 – 5000m2 

 4 5000m2 un vairāk vienuviet 

1.8 8 Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata 

ar vidējo biezumu 6 cm, par 1m2, EUR (bez PVN) ceļa posmos: 

 4 500 – 1000 m2 

 4 1000m2 un vairāk vienuviet 

1.9 1 Grunts veltņa pakalpojumi 1h, EUR (bez PVN) 

1.10 2 Pašizgāzēja pakalpojumi, EUR (bez PVN): 

 1 par 1h (pārbraucieni līdz 10 km) 

 1 Par 1km (pārbraucieni virs 10 km) 

1.11 2 Krautnē esoša materiāla iestrāde par 1m3, EUR (bez PVN) 

1.12 3 Periodiskā uzturēšana, paplašinot esošo asfalta brauktuvi ar dolomīta šķembu 

maisījumu par 1m3, EUR (bez PVN) 

2. 5 Pakalpojuma sniegšanas operativitāte asfaltēšanas darbiem: no 5 līdz 20 

dienām 

3. 15 Pakalpojuma sniegšanas operativitāte pārējiem darbiem: no 1 dienas līdz 3 

dienām  

Nolikuma 2.pielikuma 4.punkts 

4. 10 Bojājumu un defektu novēršanas operativitāte: no 1 stundas līdz 12 

stundām 

5.  10 Pakalpojuma pieejamība: no 1 līdz 7 dienām nedēļā 

100 KOPĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķina algoritms un pretendentu iegūtais punktu skaits:  

Kritērijs Punktu piešķiršanas kārtība Pretendentu iegūtie punkti 

1. Sniegtā pakalpojuma cena EUR (bez PVN) 

SIA “Dreamway” 

SIA “Ceļu 

būvniecības 

sabiedrība “IGATE” 

1.1.  Pašgājēju mehānisma ar uzkarinātu 

krūmu griezēju izmantošana krūmu 

atvašu pļaušanai un smacināšanai, par 

1h, EUR (bez PVN) 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu 

Finanšu piedāvājumā (1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 2 
2 1,12 

1.2.  Ielu un laukumu seguma slaucīšana, par 

1h, EUR (bez PVN) 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu 

Finanšu piedāvājumā (1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 1 
1 0,53 

1.3.  Autogreidera pakalpojumi, par 1h, EUR 

(bez PVN) 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu 

Finanšu piedāvājumā (1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 1 

1 

 0,44 

1.4.  Ekskavatora pakalpojumi, par 1h, EUR 

(bez PVN) Komisija vērtēs Pretendenta 

piedāvāto cenu Finanšu piedāvājumā 

(1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 4 

4 
2 

1.5.  Frontālā iekrāvēja pakalpojumi, par 1h, 

EUR (bez PVN) Komisija vērtēs 

Pretendenta piedāvāto cenu Finanšu 

piedāvājumā (1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 4 
4 2,08 

1.6.  Periodiskā uzturēšana, ieklājot 

asfaltbetonu uz esošā asfalta seguma 4 

cm biezumā, pamatni gruntējot par 1m2, 

EUR (bez PVN) 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu 

Finanšu piedāvājumā (1.pielikums). 

Sākumā tiks vērtētas piedāvātās cenas katrā no trim ceļa posmu (500-1000m2, 

1000-5000m2, 5000m2 un vairāk vienuviet) grupām, maksimālo punktu 

skaitu piešķirot piedāvājumam ar viszemāko cenu katrā no tām.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

1) Grupā 500 – 1000m2: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 7 

2) Grupā 1000 – 5000m2: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 7 

3) Grupā 5000m2 un vairāk: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 6 

Kopējais pretendenta punktu skaits šajā pozīcijā vienāds ar visu trīs 

grupu vērtējuma summu 

7 4,81 

7 6,12 

6 5,86 
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1.7. Periodiskā uzturēšana, ieklājot 

asfaltbetonu uz esošā asfalta seguma 

(izlīdzinošā kārta) 0-2 cm biezumā, 

pamatni gruntējot par 1m2, EUR (bez 

PVN) Komisija vērtēs Pretendenta 

piedāvāto cenu Finanšu piedāvājumā 

(1.pielikums). 

Sākumā tiks vērtētas piedāvātās cenas katrā no trim ceļa posmu (500-1000m2, 

1000-5000m2, 5000m2 un vairāk vienuviet) grupām, maksimālo punktu 

skaitu piešķirot piedāvājumam ar viszemāko cenu katrā no tām.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

1) Grupā 500 – 1000m2: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 4 

2) Grupā 1000 – 5000m2: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 4 

3) Grupā 5000m2 un vairāk: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 4 

Kopējais pretendenta punktu skaits šajā pozīcijā vienāds ar visu trīs 

grupu vērtējuma summu 

4 2,75 

4 3,41 

3,95 4 

1.8.  Periodiskā uzturēšana, ieklājot 

asfaltbetonu uz sagatavota grants-

šķembu pamata ar vidējo biezumu 6 cm, 

par 1m2, EUR (bez PVN) Komisija vērtēs 

Pretendenta piedāvāto cenu Finanšu 

piedāvājumā (1.pielikums). 

Sākumā tiks vērtētas piedāvātās cenas katrā no divām ceļa posmu (500-

1000m2, 1000m2 un vairāk vienuviet) grupām, maksimālo punktu skaitu 

piešķirot piedāvājumam ar viszemāko cenu katrā no tām.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

1) Grupā 500 – 1000m2: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 4 

2) Grupā 1000 – 5000m2: viszemākā piedāvātā cena/ vērtējamā 

piedāvājuma cena x 4 

Kopējais pretendenta punktu skaits šajā pozīcijā vienāds ar visu trīs 

grupu vērtējuma summu 

4 2,88 

4 3,31 

1.9. Grunts veltņa pakalpojumi 1h, EUR (bez 

PVN) Komisija vērtēs Pretendenta 

piedāvāto cenu Finanšu piedāvājumā 

(1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 1 
1 0,34 

1.10. Pašizgāzēja pakalpojumi par 1h, 

EUR (bez PVN) Komisija vērtēs 

Pretendenta piedāvāto cenu Finanšu 

piedāvājumā (1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 2 
2 1,16 

1.11. Krautnē esoša materiāla iestrāde par 

1m3, EUR (bez PVN) Komisija vērtēs 

Pretendenta piedāvāto cenu Finanšu 

piedāvājumā (1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 2 
2 0,65 

1.12. Periodiskā uzturēšana, paplašinot 

esošo asfalta brauktuvi ar dolomīta 

šķembu maisījumu par 1m3, EUR (bez 

PVN) Komisija vērtēs Pretendenta 

piedāvāto cenu Finanšu piedāvājumā 

(1.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena x 3 
3 1,54 
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2. Pakalpojuma sniegšanas operativitāte 

asfaltēšanas darbiem: no 5 līdz 20 

dienām 

Nolikuma 2.pielikuma 4.punkts 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto laiku 

Pretendenta kvalifikācijas veidnē 4.punkts 

(2.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar visaugstāko pakalpojuma 

sniegšanas operativitāti (vismazāko dienu skaitu). 

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Visātrākais pakalpojuma sniegšanas laiks (dienas)/ Vērtējamā 

piedāvājuma laiks (dienas) x 5 

5 5 

3. Pakalpojuma sniegšanas operativitāte 

pārējiem darbiem: no 1 dienas līdz 

3dienām (no 24 līdz 72 stundām) 

Nolikuma 2.pielikuma 4.punkts 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto laiku 

Pretendenta kvalifikācijas veidnē 4.punkts 

(2.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar visaugstāko pakalpojuma 

sniegšanas operativitāti. 

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Visātrākais pakalpojuma sniegšanas laiks (stundas)/ Vērtējamā 

piedāvājuma laiks (stundas) x 15 

15 15 

4. Bojājumu un defektu novēršanas 

operativitāte: no 1 stundas līdz 12 

stundām 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto laiku 

Pretendenta kvalifikācijas veidnē 5.punkts 

(2.pielikums). 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar visaugstāko pakalpojuma 

sniegšanas operativitāti. 

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas: 

Visātrākais pakalpojuma sniegšanas laiks (stundas)/ Vērtējamā 

piedāvājuma laiks (stundas) x 10 

10 0,83 

5. Pakalpojuma pieejamība: 

no1 dienas līdz 7 dienām nedēļā 

Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto laiku 

Pretendenta kvalifikācijas veidnē 6.punkts 

(2.pielikums). 

Punktus aprēķina pēc formulas: P=A x K, kur  

A – maksimālā skaitliskā vērtība (10 balles), 

K – koeficients pieejamībai nedēļā ( septiņās dienās). 

 
1 0,857 

Punkti kopā:  90,95 64,67 

 

 

 

 

 

 

*Vienādu punktu skaitu gadījumā tiks ņemts vērā augstākais punktu skaits 4.kritērijā “Bojājumu un defektu novēršanas operativitāte” 

Pieejamo dienu skaits nedēļā (dienas) Pieejamības koeficients 

K= pieejamās dienas / 7 

1 0,143 

2 0,286 

3 0.429 

4 0.571 

5 0,714 

6 0,857 

7 1,0 



 

Iepirkuma komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 12.1. punktam līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, būtu 

piešķiramas visām nolikuma prasībām atbilstošā un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma – ar vislielāko 

iegūto punktu skaitu, iesniedzēju SIA “Dreamway” Reģ. Nr. 43603019147 (iegūto punktu skaits 90,95) 

Lai pārliecinātos, ka uz pretendentu  SIA “Dreamway” neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās 

daļas izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajai daļai 

publiski pieejamās datu bāzēs ir pārbaudījusi pretendentu un konstatējusi, ka nav pasludināts pretendentu 

maksātnespējas process, nav apturēta to saimnieciskā darbība kā arī pretendentiem lēmuma pieņemšanas dienā 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro (e-izziņas pielikumā). 

Komisija konstatē, ka pretendentam  piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nodokļu parāds, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Komisija ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2. punktu 

informē pretendentu, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu  10 dienas apliecinājuma, ka 

pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Komisija pārtrauc sēdi līdz apliecinājuma saņemšanai vai 10 dienu termiņa notecējumam, atkarībā kurš no 

apstākļiem iestāsies pirmais.  

Pretendents SIA “Dreamway”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta vienpadsmitās daļas pirmo 

punktu, ir iesniedzis izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka 

pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā, saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma –vislielāko punktu sakaitu saņēmušo pretendentu SIA “Dreamway” un piešķirt 

tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 

2. uzdot komisijas priekšsēdētājai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā informēt 

pretendentus par šī iepirkuma rezultātiem, un nodrošināt nepieciešamās informācijas 

paziņošanu IUB un publicēšanu pasūtītāja mājas lapā. 

 

Komisijas sēde tiek slēgta 2018. gada 11. jūlijā plkst. 16:00. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja _____________________  S. Krūmiņa 

 

 

Komisijas locekļi:   

 

 

____________________             ___________________  ____________________           

  I. Butkus                                  J. Vilciņa     S. Bērziņa                                  
 


