
 

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 – 4838 

Tālrunis:  65324376 

2. Identifikācijas Nr.: 2020/14 

3. Iepirkuma priekšmets: Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtošana un 

sporta laukuma pārbūve 1.kārta - lietus ūdens kanalizācijas tīklu (no 

daudzfunkcionālā laukuma līdz rezervuāram) izbūve un piebraucamo ceļu 

ierīkošana 

4. Saņemto piedāvājumu skaits: 4 (četri) 

5. Pretendenta nosaukums, kurš netiek uzaicināts noslēgt līgumu un 

iepirkumu komisijas pamatojums: 

 

Pretendents Cena EUR bez PVN Pamatojums 

"Riviera L" SIA 72729.91 

 

Pretendenta piedāvājums neatbilstošs 

Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām 

Finanšu piedāvājuma sagatavošanas 

prasībām (Nolikuma punkts 8.9) – 

pievienotajās darbu izpildes tāmēs nav 

iekļautas sekojošas pozīcijas:  Būvdarbu 

apjomu sarakstā nr.1 Labiekārtošana 

pozīcija 1.1.“Esošās velosipēdu 

novietnes demontāža un aizvešana uz 

pasūtītāja norādīto vietu” un Būvdarbu 

apjomu sarakstā nr. 2 Lietus 

kanalizācija K2 pozīcija 1.1. “Lietus 

kanalizācijas cauruļvadu (plastmasas 

monolītsienu novadcaurule PP, OD315, 

T8) likšana tranšejā, (H=līdz 2,0m), ar 

15cm smilts pamatnes ierīkošanu un 

uzbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 

ierīkošanu 30cm virs caurules virsas”. 

 

"Siltumkomforts" SIA 98663.00 Iepirkuma Nolikuma 9.10 punkts- nav 

saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums  

 



"V.J.M. BŪVE" SIA 104919.19 Iepirkuma Nolikuma 9.10 punkts- nav 

saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums  

 

 

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

līgumcena: 

Nosaukums Piedāvājums, izvēles pamatojums 

"Austrumu būvnieks" SIA 

 Reģ.nr. 45403029282 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - 

atbilstoši iepirkuma Nolikuma 9.10. punktam 

EIRO 82356.91 

 
 

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. 

 

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 07.07.2020. 

 

Ziņas sagatavoja:                                                 Iepirkumu speciāliste Inese Kunakova 

 


