
 1 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADS 

 

OZOLNIEKU NOVADA DOME 

IEPIRKUMU UN IZSOĻU KOMISIJA  

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018  

Tālr.63084708, fakss 63050868, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv 

_____________________________________________________________________ 

 Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā 

 

Sēdes protokols Nr. 235/2018  

 

Ozolnieku novada Ozolniekos 2018.gada 31. augustā, plkst. 11:30  

 

1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku 

novads, Ozolnieku pagasts, LV- 3018  

2. Iepirkums: “Ceļa “Ņurdas -Mucenieki” pārbūve”, identifikācijas Nr. OND 2018/29 

3. Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk –Komisija) un izveidošanas pamatojums: Komisijas 

priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Jana Vilciņa, Ilona Butkus un Santa Bērziņa, kas 

darbojas saskaņā ar 2017.gada 11.jūlija domes lēmumu Nr. 10, 2017.gada 14.decembra domes lēmumu Nr.5, 

2018.gada 08.februāra domes lēmumu Nr.20 un 2018.gada 17.maija domes lēmumu Nr.14 

4. Klātesošās Komisijas sastāvs – Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Ilona Butkus 

un Santa Bērziņa 

5. Komisijas vērtējums un lēmums: Komisija 2018.gada 2. augusta sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 

110/2018) par uzvarētāju atklātā konkursā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā, saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzēju SIA “Dreamway”, Reģ.nr. 43603019147 ar 

piedāvāto kopējo cenu: 198366,32 EUR bez PVN un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Līgums slēgšanas procesā saskaņojot līguma projektu ar uzvarējušo pretendentu, konstatēja, ka iepirkuma 

dokumentācijā ir pieļauta kļūda, ko Komisija neizvērtēja lēmuma pieņemšanas procesā, t.i. atklāta konkursa 

nolikuma 2.6.punktā noteikts, ka pretendents darbus uzsāk 10 darba dienu laikā no līguma parakstīšanās 

dienas un pienācīgā kārtā pabeidz darbus 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas, bet publikācijā IUB un EIS sistēmā tika norādīts, ka darbi jāveic līdz 2019.gada 30.novembrim. 

Ņemot vērā konstatētās pretrunas, Komisija uzskata, ka tādējādi iespējami ir tikuši maldināti pretendenti, līdz 

ar ko nav ievērots Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktā noteiktais princips par piegādātāju brīvu 

konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija vienbalsīgi (ar trīs balsīm “par”) nolemj: 

1. Atcelt Komisijas 2018.gada 2.augusta lēmumu un pārtraukt iepirkumu. 

2. Uzdot Komisijas priekšsēdētājai S.Krūmiņai sagatavot paziņojumus pretendentiem par pieņemto 

lēmumu. 

 

 

Iepirkumu komisijas sēde tiek slēgta 2018. gada 31. augusta plkst. 12:25. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja   ____________________    Svetlana Krūmiņa 

 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle     _____________________      Ilona Butkus 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle     _____________________     Santa Bērziņa 

 


