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Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma 

kopējā līgumcena 

Ls, bez pievienotā 

vērtības nodokļa 

 

Lēmums par uzvarētāju Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināšanas 

metode 

 

1. 

Pilnsabiedrība „Akorda&KPR” 

Reģistrācijas Nr. 44103076170 

Juridiskā adrese:  

Beātes iela 30A, Valmiera, 

 LV-4201 

Tālrunis: 29132140 

Fakss: 67288705 

E-pasts: oskars@akorda.lv 

Ls 1300,00 

(viens tūkstotis trīs 

simti lati un 00 

santīmi)  

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 24.pantu „Iepirkuma 

komisijas lēmumu pieņemšanas 

kārtība” un Iepirkuma procedūras  

„Būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšana ERAF projekta 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004 

“Stacionārās un ambulatorās 

veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana Sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Vidzemes slimnīca”, 

paaugstinot veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību” realizācijas ietvaros 

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Vidzemes slimnīca””, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2013/3/ERAF, 

noteikumu  8.punktu, kur ir noteikts, 

ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir 

piedāvājums ar viszemāko cenu no 

piedāvājumiem, kas atbilst 

Noteikumu prasībām un ir iesniegti 

par pilnu iepirkuma priekšmetu:  

1.Atzīt par uzvarētāju 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā 

„Būvuzraudzības pakalpojumu 

 

Pamatojoties uz 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca”, vienotais 

reģistrācijas Nr.4000325833, 

juridiskā adrese – Jumaras iela 195, 

Valmiera, LV-4201, turpmāk – 

Sabiedrība, izsludinātās iepirkuma 

procedūras „Būvuzraudzības 

pakalpojumu sniegšana ERAF 

projekta 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004 

“Stacionārās un ambulatorās 

veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana Sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Vidzemes slimnīca”, 

paaugstinot veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību” realizācijas ietvaros 

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Vidzemes slimnīca””, iepirkuma 

identifikācijas Nr.VS 2013/3/ERAF, 

turpmāk – Iepirkuma, noteikumiem 

(http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307

230), turpmāk – Noteikumi, 

Publisko iepirkumu likuma, 

turpmāk – PIL, 8.
1
 pantu 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma 

 

Zemākā cena 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307230
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307230
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sniegšana ERAF projekta 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004 

“Stacionārās un ambulatorās 

veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana Sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Vidzemes slimnīca”, 

paaugstinot veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību” realizācijas ietvaros 

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Vidzemes slimnīca””, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2013/3/ERAF: 

Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „KRĀČUPE”, reģistrācijas 

Nr.44103007982, juridiskā adrese: 

Lobēlijas, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4126, kā pretendentu, 

kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

procedūras  noteikumos  

izvirzītajām prasībām atbilstošu, 

piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

2.Par pieņemto lēmumu, 3 

(trīs) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, informēt visus 

pretendentus, kuri ņēmuši dalību 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā 

„Būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšana ERAF projekta 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004 

“Stacionārās un ambulatorās 

veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana Sabiedrībā ar ierobežotu 

procedūras”, tajā Sabiedrībai kā 

pasūtītājam piešķirto rīcības 

brīvību, vērtējot vai iepirkuma 

procedūras ietvaros piedāvājums ir 

atzīstams par nepamatoti lētu, PIL 

virsuzdevumu – nodrošināt 

iepirkuma procedūras atklātumu, 

piegādātāju brīvu konkurenci, kā 

arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem, valsts un pašvaldību 

līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja 

risku (PIL 2.pants „Likuma 

mērķis”), PIL 48.pantu „Nepamatoti 

lēts piedāvājums”, tā jēgumu, PIL 

24.panta „Iepirkuma komisijas 

lēmumu pieņemšanas kārtība” 

pirmo daļu, Pilnsabiedrības 

„Akorda&KPR”, reģistrācijas 

Nr.44103076170, juridiskā adrese: 

Beātes iela 30A, Valmiera, LV-4201, 

turpmāk – Pilnsabiedrība 

„Akorda&KPR”, Iepirkuma 

ietvaros 2013.gada 07.februārī 

iesniegto piedāvājumu (ienākošais 

reģistrācijas Nr.1), turpmāk – 

Piedāvājums, kā arī ņemot vērā 

Pilnsabiedrības „Akorda&KPR” 

sniegtās atbildes uz Sabiedrības 

iepirkuma komisijas veiktajiem 

pieprasījumiem (2013.gada 01.marta 

vēstule Nr.1 „Par skaidrojuma 

sniegšanu” uz Sabiedrības 

iepirkuma komisijas 2013.gada 
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atbildību “Vidzemes slimnīca”, 

paaugstinot veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību” realizācijas ietvaros 

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Vidzemes slimnīca””, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2013/3/ERAF, 

iesniedzot savu piedāvājumu. 

3.Publicēt Iepirkuma 

uzraudzības biroja mājas lapā, 

Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņā, paziņojumu par 

iepirkuma procedūras rezultātiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā 

pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmumu, pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā 

un kas uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma 

procedūras” trīspadsmito daļu, ir 

tiesīgs pieņemto iepirkuma komisijas 

lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā, viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

27.februāra pieprasījumu Nr.1.5-445 

„Par skaidrojuma sniegšanu”, 

2013.gada 11.marta vēstule Nr.2 

„Par skaidrojuma sniegšanu” uz 

Sabiedrības iepirkuma komisijas 

2013.gada 05.marta pieprasījumu 

Nr.1.5-516 „Par skaidrojuma 

sniegšanu”), un Sabiedrības veikto 

Pilnsabiedrība „Akorda&KPR” 

Piedāvājuma izvērtējumu, kuras 

ietvaros veikts būvuzraudzību 

izmaksu salīdzinājums līdzīgu un/vai 

līdzvērtīgu objektu būvdarbu 

gadījumos (SIA „Jelgavas pilsētas 

slimnīca” veiktie 

iepirkumi/iepirkuma procedūras - 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/25315

3 (būvuzraudzība), 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/25378

2 (būvniecība), SIA „Liepājas 

reģionālā slimnīca” veiktie 

iepirkumi/iepirkuma procedūras - 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/24780

6 (būvuzraudzība), 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/23615

8 (būvniecība), VSIA „Piejūras 

slimnīca” - veiktie 

iepirkumi/iepirkuma procedūras - 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/23965

4 (būvuzraudzība), 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/24362

4 (būvniecība), SIA „Daugavpils 

reģionālā slimnīca” - veiktie 

iepirkumi/iepirkuma procedūras - 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/253153
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/253153
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/253782
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/253782
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/247806
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/247806
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/236158
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/236158
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/239654
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/239654
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/243624
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/243624
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http://www.iub.gov.lv/pvs/show/23881

0 (būvuzraudzība), 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/23232

3 (būvniecība), SIA 

„Ziemeļkurzemes reģionālā 

slimnīca” - veiktie 

iepirkumi/iepirkuma procedūras - 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/23800

7 (būvuzraudzība), 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/23607

8 (būvniecība)), atbilstoši kuram ir 

izsecināms, ka būvuzraudzības 

izmaksas svārstās aptuveni no 0,5 – 

1% robežās no kopējās būvdarbu 

līgumcenas, Iepirkuma Noteikumu 

sadaļā „Iepirkuma priekšmets” 

minēto Sabiedrības B korpusa 

pagrabstāva Centrālās sterilizācijas 

nodaļas, C korpusa 7. stāva dienas 

stacionāra nodaļas, B korpusa 2. 

stāva Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un pacientu uzņemšanas 

nodaļas observācijas telpas, C 

korpusa jumta renovācijas un 

rekonstrukcijas būvdarbu, turpmāk 

– Būvdarbi, plānotās izmaksas, citu 

pretendentu Iepirkuma ietvaros 

iesniegtos piedāvājumus, to izmaksu 

proporcijas attiecībā pret Būvdarbu 

plānotajām izmaksām, 

1.Atzīt Pilnsabiedrība 

„Akorda&KPR” Iepirkuma ietvaros 

iesniegto Piedāvājumu par 

nepamatoti lētu. 

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/238810
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/238810
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/232323
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/232323
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/238007
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/238007
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/236078
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/236078
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2.Izslēgt Pilnsabiedrības 

„Akorda&KPR” no turpmākas 

dalības Iepirkumā, noraidot tās 

piedāvājumu. 

 

Lēmumu, pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā 

un kas uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma 

procedūras” trīspadsmito daļu, ir 

tiesīgs pieņemto iepirkuma 

komisijas lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā, viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2. „BaltLine Globe”, SIA 

Reģistrācijas Nr. 40003780856 

Juridiskā adrese:  

Palasta iela 10, Rīga, LV-1050 

Tālrunis: 67212148 

Fakss: 67612188 

e-pasts: info@baltlineglobe.lv 

Ls 8100,00 

(astoņi tūkstoši viens 

simts lati un 00 

santīmi ) 

Netika noraidīts Zemākā cena 

3. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „JURĒVIČS UN 

PARTNERI” 

Reģistrācijas Nr. 40103122882 

Juridiskā adrese:  

Zalves iela 1, Rīga, LV-1046 

Ls 7000,00 

(septiņi tūkstoši lati 

un 00 santīmi ) 

Netika noraidīts 

 
Zemākā cena 
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Biroja adrese: Kr.Valdemāra 

iela 100, Rīga, LV-1013 

Tālrunis: 67362100 

Fakss: 67370382 

e-pasts: 

jurevicsunpartneri@junp.lv 

4. RAIMONDS BRETŠNEIDERS 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr. 14106210020 

Juridiskā adrese:  

Ausekļa iela 18/20, Jelgava, 

 LV-3001 

Tālrunis: 29396691  

e-pasts: buvesbirojs@inbox.lv 

Ls7600,00 

(septiņi tūkstoši seši 

simti lati un 00 

santīmi ) 

 Netika noraidīts 

 

Zemākā cena 

5. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „GEO 

CONSULTANTS” 

Reģistrācijas Nr. 40003340949 

Juridiskā adrese:  

Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67627504 

Fakss: 67623512 

e-pasts: gc@geoconsultants.lv 

Ls7770,00 

(septiņi tūkstoši 

septiņi simti 

septiņdesmit lati un 

00 santīmi ) 

 Netika noraidīts 

 

Zemākā cena 

6. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „KRĀČUPE” 

Reģistrācijas Nr. 44103007982 

Juridiskā adrese:  

Lobēlijas, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4126 

Tālrunis: 29231619 

e-pasts: walainis@gmail.com 

Ls 5376,00 

(pieci tūkstoši trīs 

simti septiņdesmit 

seši lati un 00 

santīmi ) 

 Netika noraidīts 

 

Zemākā cena 
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7. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „BŪVUZRAUGI  

LV” 

Reģistrācijas Nr. 40103310974 

Juridiskā adrese:  

Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-

1046,  

Biroja adrese: K.Ulmaņa gatve 

140, Rīga, LV-1029 

Tālrunis: 67813680 

e-

pasts:frolovs.sergejs@gmail.co

m 

Ls 5920,00 

(pieci tūkstoši deviņi 

simti divdesmit lati 

un 00 santīmi ) 

 Netika noraidīts 

 

Zemākā cena 

8. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „LATVIJAS 

BŪVUZRAUGS” 

Reģistrācijas Nr. 40003947374 

Juridiskā adrese:  

Pulkveža Brieža iela 21, Rīga, 

LV-1010 

Tālrunis: 26440122 

e-pasts: 

indulis.eglitis@gmail.com 

Ls 29040,00 

(divdesmit deviņi 

tūkstoši četrdesmit 

lati un 00 santīmi) 

 Netika noraidīts 

 

Zemākā cena 

 

Vadības lietu nodaļas vadītāja 

A.Brengule, 64202600 
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