
 

 

NORAKSTS 
 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” 
 

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām 
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā  
(7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”, Iepirkuma id.Nr. JŪ/2017/12 

iepirkuma komisijas   
 

 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 
 

Jelgavā  

 
2017. gada 10. oktobrī 

                                

Projekta nosaukums un numurs, kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta:  

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/002. 

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs:  

“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā  
(7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”, Iepirkuma id.Nr. JŪ/2017/12. 

Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts Iepirkumu uzraudzības 
birojā, pašvaldības mājas lapā (norādīt vietnes nosaukumu) un Finansējuma saņēmēja 
mājas lapā (ja Finansējuma saņēmējam ir sava mājas lapa):  

Publikācijas par iepirkuma procedūru: 
1. Jelgavas pilsētas domes mājas lapā www.jelgava.lv 10.08.2017. 
2. SIA ”JELGAVAS ŪDENS” mājas lapā www.ju.lv 10.08.2017. 
3. 10.08.2017. iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai mājas lapā www.iub.gov.lv, 

nopublicēts 17.08.2017. 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, 
Jelgava, LV-3001, Latvija. 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:  

Iepirkuma komisija iepirkuma procedūrai izveidota ar SIA ”JELGAVAS ŪDENS” 2017.gada 10.augusta 
rīkojumu Nr.05-02/30. Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 
Viktors Juhna – SIA „Jelgavas ūdens” tehniskais direktors. 
Iepirkuma komisijas locekļi: 
Ieva Strode – SIA „Jelgavas ūdens” projekta īstenošanas grupas vadītāja, iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja vietniece; 
Vilis Ļevčenoks – Jelgavas pilsētas domes Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes galvenais 
speciālists projektu īstenošanas jautājumos; 
Indra Bērziņa – SIA „Jelgavas ūdens” finanšu direktore; 
Tatjana Valtere – SIA “Jelgavas ūdens” tehniskās daļas vadītāja vietniece; 
Zane Eida - SIA „Jelgavas ūdens” juriste. 
Iepirkuma komisijas sēdes protokolē: 
Iveta Zīverte – SIA “Jelgavas ūdens” projekta īstenošanas grupas ekonomiste. 

Iepirkuma priekšmeta īss raksturojums:  

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu projektēšana, būvdarbi un 
autoruzraudzība Jelgavas pilsētā (7.-33.posms). 

 

http://www.jelgava.lv/
http://www.ju.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma 
secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums: 

1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai 
iepirkuma komisija izmanto tikai cenu atbilstoši Likuma 57. panta ceturtajai daļai, atzīstot par 
saimnieciski visizdevīgāko tā pretendenta iesniegto piedāvājumu, kura piedāvājumam ir zemākā 
cena no visiem pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. 

2.  Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto1 Būvniecības kopējo 
cenu bez PVN. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš: 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017.gada 20.septembrim plkst.10:00. 

Piedāvājumu derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma minimālais spēkā esības 
termiņš ir 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, piedāvātā cena: 

Nr.p.
k. 

Pretendents 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs) 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 

vieta/datums/laiks 

Piedāvājuma 
atbilstība/neatbilstība nolikumā 

noteiktajām piedāvājuma 
iesniegšanas un ārējā 

noformējuma prasībām 
(Iesniegts/nav iesniegts termiņā; 

atbilst/neatbilst nolikumā 
noteiktajām ārējā noformējuma 

prasībām par piedāvājumā 
iekļautās informācijas 

nepieejamību līdz piedāvājumu 
atvēršanai ) 

Pretendenta 
piedāvātā 

Pakalpojuma 
kopējā cena, 
EUR bez PVN 

1. 

SIA “Ostas 
celtnieks” (reģ.Nr. 

41203004237) 

 

Ūdensvada ielā 4, 
Jelgavā, LV-3001, 

20.09.2017. 
plkst.08:30 

Iesniegts termiņā, 
Atbilst nolikuma 6.3.punkta 

noteiktajām ārējā noformējuma 
prasībām un piedāvājumā iekļautās 

informācijas nepieejamību līdz 
piedāvājuma atvēršanai 

20 999 980,06 

2. 

Personu 
apvienība “BA” 

  

 

Ūdensvada ielā 4, 
Jelgavā, LV-3001, 

 20.09.2017. 
plkst.09:50 

Iesniegts termiņā, 
Atbilst nolikuma 6.3.punkta 

noteiktajām ārējā noformējuma 
prasībām un piedāvājumā iekļautās 

informācijas nepieejamību līdz 
piedāvājuma atvēršanai 

21 070 919,87 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Piedāvājumu atvēršanas vieta: Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001. 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 2017.gada 20.septembris, plkst.10:00. 

 

 

                                                 
1 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
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Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Prasības/Pretendents Lēmums par piedāvājuma noraidīšanu vai virzīšanu 
tālākai vērtēšanai 

Pieteikuma atbilstība nolikuma 7. un 10.punkta 10.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām un 
Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstība: 

SIA “Ostas celtnieks” Pretendenta piedāvājums atbilst prasībām. 

Personu apvienība “BA” Pretendenta piedāvājums atbilst prasībām. 

Atbilstoši Nolikuma 13.1.punktam, iepirkuma komisija pēc Pretendentu piedāvājumu aritmētisko kļūdu 
pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājuma atbilstības pārbaudi veica tikai tam pretendentam, 
kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Finanšu piedāvājuma atbilstība: 

SIA “Ostas celtnieks” Pretendenta piedāvājums atbilst prasībām. 

Personu apvienība “BA” Pretendenta piedāvājums atbilst prasībām. 

Atbilstoši Nolikuma 13.2.punktam, kas nosaka, ka saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir pretendenta 
piedāvājums, kura piedāvājumam ir zemākā cena, pretendents kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības ir Pretendents Nr.1 SIA “Ostas celtnieks”, kura piedāvātā Būvdarbu kopējā cena ir 
20 999 980,06 EUR bez PVN un atbilstoši Nolikuma 13.1 punktam, iepirkuma komisijas locekļi pretendentu 
kvalifikācijas un piedāvājuma atbilstības pārbaudi veiks tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, t.i. Pretendentam Nr.1 SIA “Ostas celtnieks”. 

Pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām: 

SIA “Ostas celtnieks” Pretendenta piedāvājums atbilst prasībām.  

Tehniskā piedāvājuma atbilstība: 

SIA “Ostas celtnieks” 
Pretendenta piedāvājums atbilst prasībām. 2017.gada 
27.septembrī tika pieprasīts precizēt sniegto informāciju, 
2017.gada 29.septembrī tika saņemti precizējumi. 

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu pamatojums: 

SIA “Ostas celtnieks” 

Pretendentam tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 
2017.gada 03.oktobrī tika pieprasīta informācija atbilstoši 
Nolikuma 10.2.3.punktam, 2017.gada 04.oktobrī tika 
saņemta atbilde. 

 

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs, kuram piešķirtas tiesības slēgt 
iepirkuma līgumu, piedāvāta līgumcena: 

2017.gada 05.oktobrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem, ar kuru iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski 
visizdevīgākais, t.i. ar zemāko cenu. 

SIA ”Ostas celtnieks” (reģ.Nr. 41203004237)  

Piedāvātā būvdarbu cena:  

 20 999 980,06 EUR bez PVN,  

 4 409 995,81 EUR (21% PVN),  

 25 409 975,87 EUR ar PVN. 
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Informācija par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs 

plānojis nodot apakšuzņēmējiem (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, 

nododamo darbu apraksts, apjoms % no kopējā būvdarbu apjoma):  

 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamo 
darbu apjoms 

(% no 
Būvniecības 

kopējās 
cenas) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas veicamo darbu 
apraksts 

SIA “Norma-S”, 
reģ.Nr.40003192135 

35 
Veiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, t.sk. 
kanalizācijas sūkņu staciju, izbūves darbus 

SIA “Firma L4”, 
reģ.Nr.40003236001 

2,5 
Veiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, t.sk. 
kanalizācijas sūkņu staciju, sadaļas būvprojekta 
izstrādes un autoruzraudzības darbus 

SIA “Inženiertehniskie 
projekti”, 

reģ.Nr.51203015571 
2,3 

Veiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, t.sk. 
kanalizācijas sūkņu staciju, sadaļas būvprojekta 
izstrādes un autoruzraudzības darbus 

SIA “Lakalme”, 
reģ.Nr.40003379590 

1,05 
Veiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
sadaļas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības 
darbus 

SIA “Akvateks”, 
reģ.Nr.40003435084 

0,22 
Veiks būvprojekta izstrādes darbus kanalizācijas 
sūkņu staciju pārbūvei 

SIA “Energoprojekts”, 
reģ.Nr.41203020335 

0,2 
Veiks elektroietaišu sadaļas būvprojekta izstrādes un 
autoruzraudzības darbus 

SIA “Ceļu komforts Rīga”, 
reģ.Nr.44103112147 

0,2 
Veiks būvprojekta izstrādi satiksmes organizācijas 
sadaļai 

SIA “Elektriķis”, 
reģ.Nr.51203002191 

1,4 Veiks elektroietaišu izbūves darbus 

SIA “Ģeodēzists” 
reģ.Nr.41203006878 

1,19 
Veiks topogrāfiskā plāna izstrādes darbus un 
inženierkomunikāciju uzmērījumu un trašu 
nospraušanas darbus 

SIA “Vides un Ģeo projekti” 
reģ.Nr.40103268060 

0,2 Veiks ģeotehniskās un ģeoloģiskās izpētes darbus 

SIA “Inspecta Prevention” 
reģ.Nr.4013165576 

1 Veiks darba aizsardzības uzraudzības darbus 

 

Informācija par Iepirkuma procedūrai piesaistītā eksperta atzinumu (eksperta vārds un 
uzvārds, pārstāvētā institūcija, atzinuma sniegšanas datums, īss atzinuma apraksts), ja 
Iepirkuma komisija Iepirkuma procedūras ietvaros ir piesaistījusi neatkarīgu ekspertu 
bez balsstiesībām: 

N/A 

 

Lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru: 

N/A 
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Pielikumā: 

1. Rīkojums par komisijas izveidi. 

2. Iepirkuma procedūras nolikums. 

3. Paziņojumu par iepirkuma procedūras uzsākšanu publikācijas. 

4. Sanāksmju un sēžu protokoli - 8 protokoli ar pielikumiem, tai skaitā, 1) iepirkuma komisijas 
locekļu, sekretāra apliecinājumi par neieinteresētību; 2) iepirkuma komisijas pieprasījumi 
pretendentiem precizēt piedāvājumā norādīto informāciju un pretendentu sniegtie 
skaidrojumi/precizējumi; 3) izdrukas no publiskajām datu bāzēm; 4) iepirkuma komisijas 
locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:         (Personīgais paraksts)  V.Juhna 
      

Iepirkuma komisijas sekretāre:                     (Personīgais paraksts)                  I.Zīverte 


