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 IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES 

L Ē M U M S  Ērgļu novada Ērgļu pagastā 
 

2016. gada 2. jūnijā      Visām ieinteresētajām personām 
     

Informācija par iepirkumu  
Iepirkuma identifikācijas Nr. „ĒNP 2016/6” 
Datums, kad Iepirkums izziņots interneta tīklā – 06.05.2016. 
Pasūtītājs – Ērgļu novada pašvaldība 
Iepirkuma nosaukums – Ērgļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanas būvprojekta izstrāde Iepirkuma metode – Iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 82 pantu. 
Iepirkuma komisijas sastāvs -  Komisijas priekšsēdētājs -  Māris Grīnbergs - Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors, 
Komisijas locekļi -  Elita Ūdre - Ērgļu novada Sausnejas pagasta pārvaldes 

vadītāja, 
Agita Opincāne – Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvaldes 
vadītāja, 
Ināra Ketlere - Krūmiņa – Ērgļu novada būvvaldes vadītāja 

Sekretāre -   Ilze Daugiallo – iepirkuma speciāliste 
Komisijas izveidošanas pamats – 2013.g. 25.jūlija Ērgļu novada domes sēdes protokols 
Nr. 11 .6.§  
Piedāvājumu izvēles kritēriji – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 
Piedāvājuma izsniegšanas vieta un termiņš – Ērgļu novada dome, Rīgas iela 10, Ērgļi, 
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, 19.05.2016., plkst.11:00. 
Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 dienas 
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks - Ērgļu novada dome, Rīgas iela 10, 
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, 19.05.2016., plkst.11:00. 
 

Lemjošās daļas kopsavilkums.  
Iepirkumam „Ērgļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 
būvprojekta izstrāde” iesniegti trīs piedāvājumi:  

Nr.
p.k 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā summa 
EUR bez PVN 

Darbu paveikšanas 
laiks 

1. SIA “GRAND EKO” 510,00 60 
2. SIA “Ēkas siltināšana” 8650,00 60 
3. SIA “Baltex Group” 17300,00 90 



 
  
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma punktu aprēķins notiek saskaņā ar vērtējuma tabulu:  
 

 Vērtēšanas kritērijs Kritērija 
īpatsvars 
(kopējais 
punktu 
skaits 
100) 

SIA “GRAND 
EKO” 

SIA “Ekas 
siltināšana” 

SIA  
“Baltex Group” 

A Kopējā līgumcena 
ēkas tehniskās 
dokumentācijas izstrādei  
A=Az/Ap x 70 
Ap –  piedāvājuma cena, 
Az – viszemākā piedāvātā 
cena, 
N – max punktu skaits cenai 
(70) 

70 510,00/510,00x70= 
70 

510,00/8650,00x70= 
4,13 

510,00/17300,00
x70= 2,06 

B Darbu izpildes termiņš 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādei: 
a)60 dienas, 
b)75 dienas, 
c)90 dienas 

30  
30 
20 
10 

30 30 10 

 
Punktu skaits kopā A+B : 

 
100 

 
34,13 

 
12,06 

 
Vislielāko punktu skaitu saimnieciski izdevīgākā vērtējuma rezultātā ieguvis SIA 

“Grand Eko”.  
Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos netika konstatētas. 
Vērtēšanas gaitā netika noraidīts neviens piedāvājums. 

  
Izvērtējot iesniegto piedāvājumu iepirkumam „Ērgļu novada pašvaldības ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde” iepirkumu komisija atklāti 
balsojot ar 3 balsīm PAR, PRET nav, ATTURAS nav, pieņem lēmumu: 

- atzīt par atbilstošāko iepirkumam „Ērgļu novada pašvaldības ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde”, ID Nr. ĒNP 2016/6, SIA 
“GRAND EKO” iesniegto saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un slēgt līgumu ar SIA 
“GRAND EKO”, reģ. Nr. 40103410373, Pulka iela 3, korp.11, Rīga, LV-1007, par 
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi Ērgļu novada pašvaldības ēkai par 
līguma summu EUR 510,00 (pieci simti desmit eiro) bez PVN, ar līguma izpildes termiņu 
60 dienas no līguma noslēgšanas brīža.  
  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 18.daļu, iepirkumu komisijas 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 
 
Ērgļu novada pašvaldības iepirkumu  
komisijas priekšsēdētājs       M.Grīnbergs 
 
Daugiallo 64871299 


