
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2015/2-1 

 

Siguldā         2015. gada 7. aprīlī 

 

Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”, 

reģ.Nr.90000012776, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 

Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.  

Turaidas pils galeriju Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 

80150010201) atjaunošana un restaurācija” 

iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/2 

 

Iepirkuma metode: 

Mazais iepirkums būvdarbiem no 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu  

 

Noteiktajā termiņā līdz 2015. gada 19. martam plkst.11.00 ir saņemtie piedāvājumi: 

 
Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā līgumcena 

bez PVN (euro) 

1. SIA “BūvLat grupa” reģ. Nr. 

50103275401 

19.03.2015., plkst. 09:15 EUR 82 684, 57 

2. Mācību būvniecības un restaurācijas 

firma “Dziedrs”, reģ. Nr. 

40103064851 

19.03.2015., plkst.09:25 EUR 80 851, 03 

3. SIA “Velmaks”, reģ. Nr. 

40103162372 

19.03.2015., plkst.10:34 EUR 66 520, 65 

4. SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272 19.03.2015., plkst.10:45 EUR 70 159, 35 

 
Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām 

 

Piedāvājumu vērtēšana: 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.1. punktu, komisija pārbauda pretendenta atbilstību 

Nolikuma 7. un 9. punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10. punktā noteiktajiem un pretendenta 

iesniegtajiem dokumentiem un no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas. 

Tika konstatēts: 

 Pretendenti: SIA “BūvLat grupa”, Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs”, SIA 

“Velmaks” ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības 

jomā un SIA “Warss+” ir reģistrēts arī restaurācijas darbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā, 

kas vistiešāk atbilst iepirkuma līguma izpildei. 

 SIA “BūvLat grupa” saimnieciskā darbība nav apturēta, bet ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 

euro (VID 13.03.2015. izziņa nr. 30755, 31.03.2015. izziņa nr. 40674). 

 Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedra” un SIA “Warss+” saimnieciskā darbība 

nav apturēta un nav nodokļu parādu.  

 SIA “Velmaks” saimnieciskā darbība nav apturēta, bet ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro 

(VID 13.03.2015. izziņa nr. 30755, 07.04.2015. izziņa nr. 43577). 

 SIA “Velmaks” iepirkumā piedalās kā piegādātāju apvienība (10.03.2015. Piegādātāju 

apvienības līgums). Apvienību pārstāv SIA “Velmaks”, kas apņēmies veikt 60 % no līgumdarba. 

 SIA “BūvLat grupa” un SIA “Warss+” ir pilnībā izpildījuši Nolikuma 9.3. prasību par pieredzes 

apliecināšanu, iesniedzot sarakstu par Valsts nozīmes kultūras pieminekļos veiktajiem koka 

konstrukciju restaurācijas darbiem, klāt pievienojot atsauksmes un pabeigto būvdarbu 

pieņemšanas-nodošanas aktu kopijas. 



 Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs” un SIA “Velmaks” ir daļēji izpildījuši 

Nolikuma 9.3. prasību par pieredzes apliecināšanu, ir iesniegti saraksti par Valsts nozīmes 

kultūras pieminekļos veiktajiem koka konstrukciju restaurācijas darbiem, bet nav pievienotas 

atsauksmes un pabeigto būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu kopijas (izņemot SIA 

“Velmaks” iesniegtajam pieredzes sarakstam ir pievienota viena akta kopija, kas apliecina viena 

piegādātāju apvienībā iesaistītā pretendenta pieredzi vienā objektā) 

 Pretendenti ir iesnieguši restaurācijas darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopijas. 

Restaurācijas darbu vadītāju būvprakses sertifikāti restaurācijas darbu vadīšanā ir spēkā esoši, 

izņemot Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs” restaurācijas darbu vadītāju 

būvprakses sertifikāta derīguma termiņš ir līdz 21.04.2015. 

 Pretendenti ir iesnieguši rakstisku apliecinājumu, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

gadījumā, tie veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā un būvdarbu 

vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

 Pretendentu finanšu piedāvājumi ir iesniegti arī elektroniskā formā (CD) (Microsoft Excel 

formātā).  

 SIA “Velmaks” ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.  

 

Iepirkumu komisija saskaņā ar iepirkuma nolikuma 15.4., 15.5. punktu, izskata pretendentu iesniegtos 

finanšu piedāvājumus, lai konstatētu vai nav pieļautas matemātiskas kļūdas un tāmes sagatavotas 

atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.  

Tika konstatēts: 

 SIA “BūvLat grupa”, Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs” un SIA “Warss+” 

finanšu piedāvājums (tāmes) pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī nav 

pieļautas matemātiskas kļūdas. 

 SIA “Velmaks” tāmēs ir nepilnīgi ievērotas LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

prasības, kā arī trīs lokālajās tāmēs ir pieļautas kļūdas, kā rezultātā mainījās tāmju gala summas: 

5.kārtas tāmei – būvniecības izmaksu palielinājums ir EUR 0,99 

7.kārtas tāmei – palielinājums EUR 1,02 

8.kārtas tāmei – samazinājums EUR 3570,17. 

 

Iepirkumu komisija secina, ka iepriekšminētie konstatējumi liecina par to, ka SIA “Velmaks” 

piedāvājums ar zemāko cenu iegūts, izmantojot nekorektu algoritmu darbietilpības aprēķinam, kas 

sākotnēji tika izmantots kopējās darba algas aprēķinam, kā arī atsevišķās tāmes pozīcijās neparedzot 

materiālu izmaksas.  

 

Noraidītie piedāvājumi: 

Ņemot vērā konstatēto un objekta - Turaidas viduslaiku mūra pils - kā īpaši aizsargājamā valsts 

nozīmes kultūras pieminekļa un starptautiskā tūrisma galamērķa nozīmību un sarežģītību, 

komisija, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.4. punktu, vienbalsīgi nolemj noraidīt SIA 

“Velmaks” piedāvājumu, jo finanšu piedāvājums nav izstrādāts atbilstoši nolikumā noteiktajām 

prasībām un satur nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes. 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.9. punktu, komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst 

nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu. 

Komisija atzīst, ka SIA „Warss+” iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām nolikuma prasībām un ir 

ar nākamo zemāko cenu, kas sastāda EUR 70 159, 35 (septiņdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit 

deviņi euro un 35 centi) bez PVN, līdz ar to SIA „Warss+” ir atzīstams par potenciālo uzvarētāju un tam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.7. punktu, komisija, izskatot SIA “Warss+” piedāvājuma sastāvu, 

iepazinās ar tam pievienoto VID Cēsu klientu apkalpošanas centra izdotu 06.03.2015. izziņu Nr.8.29-

28/147. un, pārbaudot VID publiskajā datu bāzē, atkārtoti pārliecinājās par to, ka attiecībā uz SIA 

“Warss+” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā noteiktie 

pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

 

Iepirkumu komisija, atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam, vienbalsīgi nolemj: 

 



1. Atzīt SIA „Warss+” par iepirkuma “Turaidas pils galeriju Turaidas ielā 10, Siguldā (būves 

kadastra apzīmējums 80150010201) atjaunošana un restaurācija” (iepirkuma identifikācijas 

Nr. TMR2015/2) uzvarētāju un piešķirt tiesības slēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 

EUR 70 159, 35 (septiņdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 35 centi) bez 

PVN. 

2. Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā sagatavot un nosūtīt informatīvas vēstules 

pretendentiem par publiskā iepirkuma rezultātiem. 

3. Informēt SIA „Warss+” par līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu un uzaicināt noslēgt līgumu 

par piedāvāto līgumcenu EUR 70 159, 35 (septiņdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi 

euro un 35 centi) bez PVN.  

4. Pēc līgumu noslēgšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā iesniegt publicēšanai paziņojumu par 

noslēgtu līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā www.iub.gov.lv, kā arī 

Turaidas muzejrezervāta mājaslapā internetā www.turaida-muzejs.lv. 

5. Pieņemt zināšanai, ka pieņemto lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Komisijas priekšsēdētāja   Inta Mikanovska-Mikalovska 

 

Komisijas locekļi      Aivars Irbe 

            

        Līga Kreišmane 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/

