
 

Riebiņu novada dome 
Reģ. Nr.90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326 

IEPIRKUMA KOMISIJA 
Riebiņu novada Riebiņu pagasts 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA SASKAŅĀ AR PIL 9. PANTA 

NOSACĪJUMIEM PIEŅEMTO LĒMUMU 

 

1. Pasūtītāja nosaukums: Riebiņu novada dome 

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326 

Tālrunis:  65324376 

2. Identifikācijas Nr.: 2020/11 

3. Iepirkuma priekšmets: „Dokumentācijas sagatavošana un jumta seguma 

nomaiņa Sīļukalna kultūras nama ēkai” 

4. Saņemto piedāvājumu skaits: 6 (seši) 

5. Pretendenta nosaukums, kurš netiek uzaicināts noslēgt līgumu un 

iepirkumu komisijas pamatojums: 

 

Pretendents Cena EUR bez 

PVN 

Pamatojums 

"Austrumu būvnieks" 

SIA 

37900.82 

 

Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 

7.4.1. un 7.4.2. punkta prasībām- nav 

izpildīti vismaz divi 2 (divi) līdzvērtīgi 

(pēc finanšu apjoma) publiskas būves 
pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves 

(izbūves) apliecinājuma kartes vai 

būvprojekta izstrādes līgumi un 

būvniecības līgumi 

 

"BŪVLUKSS & 

IĻĢUCIEMS" SIA 

46891.50 

 

Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 

7.4.1. un 7.4.2. punkta prasībām- nav 

izpildīti vismaz divi 2 (divi) līdzvērtīgi 

(pēc finanšu apjoma) publiskas būves 
pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves 

(izbūves) apliecinājuma kartes vai 

būvprojekta izstrādes līgumi un 

būvniecības līgumi 

 

"Reibūve" SIA 32848.76 

 

Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 

7.4.1. un 7.4.2. punkta prasībām- nav 

izpildīti vismaz divi 2 (divi) līdzvērtīgi 

(pēc finanšu apjoma) publiskas būves 
pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves 

(izbūves) apliecinājuma kartes vai 



būvprojekta izstrādes līgumi un 

būvniecības līgumi. Nav pievienotas 

atsauksmes par veiktajiem darbiem. 

 

"Rēzeknes Būvnieks" SIA 46159,55 (pēc 

aritmētisko kļūdu 

labojuma) 

 

Iepirkuma Nolikuma 9.10. punkts- nav 

saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "GRĪVA un M" 

32074.46 Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 

7.4.1. un 7.4.2. punkta prasībām- nav 

izpildīti vismaz divi 2 (divi) līdzvērtīgi 

(pēc finanšu apjoma) publiskas būves 
pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves 

(izbūves) apliecinājuma kartes vai 

būvprojekta izstrādes līgumi un 

būvniecības līgumi. Nav pievienotas 

atsauksmes par veiktajiem darbiem. 

 

 

6. Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums, un piedāvātā 

līgumcena: 

Nosaukums Piedāvājums, izvēles pamatojums 

"Alberts GS" SIA 

 Reģ.nr. 4003312682 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - 

atbilstoši iepirkuma Nolikuma 9.10. punktam 

EIRO 31530,00 (pēc aritmētisko kļūdu labojuma) 

 
 

7. Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem: Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9. panta 23. 

punktu- pretendents, kurš 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.  Lēmuma 

pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

Ziņas sagatavoja:                                                 Iepirkumu speciāliste Inese Kunakova 
Paraksts 

60001470  


