
Ziņojums par atklātu konkursu 
“Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “PIKC “Liepājas 

Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības 
mācību vides modernizēšanai”” 

Pasūtītājs

Profesionālās izglītības kompetences centrs (turpmāk tekstā - 
PIKC) Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, 
reģistrācijas Nr.90010944679,  
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401, 
fakss: 63422333, tālr.: 63422330, e-pasts: info@lmmdv.edu.lv

Iepirkuma identifikācijas 
numurs LMMDV 2017/24

Iepirkuma procedūras 
veids Atklāts konkurss

Projekts

Projektu plānots īstenot darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” PIKC 
LMMDV ERAF projekta nr. 8.1.3.0/17/I/002 “PIKC Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās 
kultūrizglītības mācību vides modernizēšana” ietvaros.

Līguma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir tehniskā apsekošana, būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība objektam “PIKC “Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkas pārbūve 
profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai”.

Līguma izpildes termiņš

Kopējais projektēšanas līguma izpildes termiņš ir 300 (trīs 
simti) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 
Ja izpildītāja tehniskie risinājumi paredz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk 
tekstā – Būvvalde) saskaņotu būvprojektu minimālā sastāvā, 
līguma izpildes termiņš ir 330 (trīs simti trīsdesmit) kalendāro 
dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Minētajā termiņā 
Izpildītājam ir jāsaņem atzīme no Būvvaldes par projektēšanas 
nosacījumu izpildi un jānodod būvprojektu Pasūtītājam ar 
nodošanas – pieņemšanas aktu, atbilstoši līguma noteikumiem.

CPV kods 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 
pārbaudes pakalpojumi).

Paziņojums par līgumu 
publicēts www.iub.gov.lv 30.11.2017.

Paziņojums par izmaiņām 
vai papildu informāciju 
publicēts www.iub.gov.lv:

15.12.2017.

Iepirkumu komisijas 
izveidošanas pamatojums

Iepirkuma procedūru veic ar PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskola” 2017.gada 3.novembra rīkojumu Nr.
1-10/231 izveidotā Iepirkumu komisija.

Iepirkumu komisijas 
sastāvs

Ivars PILIPS – MATISONS 
Jānis STRAZDS 
Didzis JĒRIŅŠ

Andis JĒKABSONS 
Ilona GRODSKA

Iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotājs Andra KALNIŅA

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs un vērtēšanas kārtība
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No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija izvēlēsies 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
Piedāvājuma vērtēšana un vērtējuma pamatojums: 

Vērtēšanas kritērijs Novērtējums Punktu īpatsvars 
A. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas pirmajai būvdarbu kārtai  
Piedāvājumi tiek vērtēti savstarpēji salīdzinot, lielāku punktu skaitu piešķirot piedāvājumam 
ar viszemākajām būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām pirmajai būvdarbu 
kārtai 

A = Līgumcena Azem / Apied x N (Azem – viszemākā piedāvātā cena; Apied – vērtējamā 
piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība). 45 

B. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas otrajai būvdarbu kārtai 
Piedāvājumi tiek vērtēti savstarpēji salīdzinot, lielāku punktu skaitu piešķirot piedāvājumam 
ar viszemākajām būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām otrajai būvdarbu 
kārtai 

B = Līgumcena Bzem / Bpied x N (Bzem – viszemākā piedāvātā cena; Bpied – vērtējamā 
piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība). 35 

C. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas trešajai būvdarbu kārtai 
Piedāvājumi tiek vērtēti savstarpēji salīdzinot, lielāku punktu skaitu piešķirot piedāvājumam 
ar viszemākajām būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām trešajai būvdarbu 
kārtai 

C = Līgumcena Czem /Cpied x N (Czem – viszemākā piedāvātā cena; Cpied – vērtējamā 
piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība). 20 

Maksimālais iegūstamais punktu skaits 100 
Komisijas locekļi kopā novērtē piedāvājumus pēc katra kritērija, saskaitot kopā iegūtos 
punktus par visiem trim vērtēšanas kritērijiem. 
Aprēķinot katram piedāvājumam piešķiramo punktu skaitu atbilstoši kritērijiem, katrā 
gadījumā punktu skaitu matemātiski noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata. 
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko 
punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma  izvēles kritērijiem un kārtību.

Piedāvājumu iesniegšanas 
vieta, datums, laiks

Ausekļa iela 11/15 Liepāja 
15.01.2018. plkst.14.00

Piedāvājumu atvēršanas 
vieta, datums un laiks

Ausekļa iela 11/15, Liepāja 
15.01.2018. plkst.14.00

Pretendentu piedāvātās līgumcenas 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 1.būvdarbu kārtai 
EUR, bez PVN Piedāvātā līgumcena 2.būvdarbu kārtai EUR, bez PVN Piedāvātā 

līgumcena 3.būvdarbu kārtai EUR, bez PVN 
SIA „Arhitektu birojs Krasts” (40003683118) 23 800,00 24 160,00 31 140,00 

SIA „REM PRO” (41503041904) 37 545,00 26 045,00 31 398,00 
SIA „Būvdizains” (43603011124) 20 290,00 3 800,00 94 350,00 

SIA „Lūsis V” (40103502004) 59 390,00 45 180,00 44 725,00 
SIA „virtu” (40003723919) 38 375,00 38 250,00 41 885,00 
SIA „K IDEA” (40103251384) 35 580,54 39 811,68 47 825,68 

SIA „SESTAIS STILS” (40003076375) 29 460,00 30 210,00 52 400,00 

Iepirkumu komisijas lēmums
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Pārbaudot pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus un tiem klāt pievienotās tāmes, 
Komisija konstatēja, ka: 

1) pretendentu SIA “Arhitektu birojs Krasts”, SIA “Būvdizains”, SIA “virtu” un SIA “K 
IDEA” piedāvājumos ir aritmētiskās kļūdas. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu 
likuma 41.panta devīto daļu, Komisija laboja aritmētiskās kļūdas un, vērtējot 
piedāvājumus, ņēma vērā aritmētiskās kļūdas labojumus. 

2) Pretendentu SIA “virtu” un SIA “K IDEA” piedāvājumos atsevišķās tāmes pozīcijās 
nav norādītas izmaksas. Komisija nolēma nepieprasīt precizēt piedāvājumā norādīto 
informāciju, jo informācijas precizēšana neietekmētu iepirkuma rezultātus.

Pārbaudot pretendenta SIA “Būvdizains” iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka būtu 
nepieciešams pretendentam lūgt iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību 
konkursa nolikuma 3.10.punktā izvirzītajai prasībai attiecībā uz projektēto apjomu vismaz 
1500 m2, kā arī lūgt skaidrot finanšu piedāvājumā (tāmē) norādītās piedāvātās līgumcenas. 
Pēc pirmā skaidrojuma iesniegšanas Komisija atkārtoti lūdza pretendentam iesniegt 
dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.10.punktā izvirzītajai 
prasībai, papildus norādot, ka Komisija, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv (būvdarbu iepirkumam pievienotais būvprojekts), ir secinājusi, 
ka pārbūvējamo telpu apjoms objektam “Baseina jumta pārbūve” (Mazcenu aleja 4a, 
Jaunmārupe, Mārupes novads) ir aptuveni 350 m2. 
Pretendents arī pēc atkārtota pieprasījuma nav iesniedzis nekādus dokumentus, kas pierādītu, 
ka norādītais pieredzes objekts atbilstu konkursa nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai 
attiecībā uz projektēto platību, kas nolikumā ir noteikta vismaz 1500 m2, kā arī uz Komisijas 
norādīto publiski pieejamo informāciju Pretendents nav sniedzis skaidrojumu vai iesniedzis 
dokumentus, kas pierāda citu.   
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz konkursa nolikuma 7.pielikuma “Vērtēšanas 
nosacījumi” 13.punktu [Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir 
tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskatīt 
piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.], Komisija izslēdz SIA “Būvdizains” no 
turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

Pretendentu piedāvātās līgumcenas pēc aritmētiskās kļūdas labojuma 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 1.būvdarbu kārtai 
EUR, bez PVN Piedāvātā līgumcena 2.būvdarbu kārtai EUR, bez PVN Piedāvātā 

līgumcena 3.būvdarbu kārtai EUR, bez PVN 
SIA „Arhitektu birojs Krasts” (40003683118) 23 600,00 23 810,00 30 690,00 

SIA „REM PRO” (41503041904) 37 545,00 26 045,00 31 398,00 
SIA „Lūsis V” (40103502004) 59 390,00 45 180,00 44 725,00 
SIA „virtu” (40003723919) 33 375,00 32 250,00 35 385,00 
SIA „K IDEA” (40103251384) 35 580,54 39 811,68 50 645,28 

SIA „SESTAIS STILS” (40003076375) 29 460,00 30 210,00 52 400,00 

Atbilstoši Komisijas vērtējumam pretendentiem piešķirtais punktu skaits: 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas numurs Būvprojekta izstrādes un 
autoruzraudzības izmaksas pirmajai būvdarbu kārtai Būvprojekta izstrādes un 

autoruzraudzības izmaksas otrajai būvdarbu kārtai Būvprojekta izstrādes un 
autoruzraudzības izmaksas trešajai būvdarbu kārtai KOPĀ 

SIA „Arhitektu birojs Krasts” (40003683118) 45 35 20 100 
SIA „REM PRO” (41503041904) 28,29 32 19,55 79,84 

SIA „Lūsis V” (40103502004) 17,88 18,45 13,72 50,05 
SIA „virtu” (40003723919) 31,82 25,84 17,35 75,01 
SIA „K IDEA” (40103251384) 29,85 20,93 12,12 62,90 

SIA „SESTAIS STILS” (40003076375) 36,05 27,59 11,71 75,35 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Arhitektu birojs Krasts” (40003683118) par kopējo 
līgumcenu EUR 78 100,00, neskaitot PVN.
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Ivars Pilips - Matisons 

Ziņojumu sagatavoja: Andra Kalniņa    

Iepirkumu komisijas 
lēmuma pieņemšanas 
datums

15.03.2018.

Ziņojuma sagatavošanas 
vieta un laiks Liepāja, 2018.gada 20.marts
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