Pārgaujas novada pašvaldības iepirkuma komisijas
Paziņojums par pieņemto lēmumu
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Pārgaujas novada pašvaldība,
Reģ.Nr.9000911676, ”Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151;
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2013/10;
3. Iepirkuma priekšmets ir Straupes Tautas nama jumta remonts saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (CPV kods – 45261910-6);
4. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā. Publisku
būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par
120 000 latu;
5. Komisija izveidota ar Pārgaujas novada pašvaldības 17.07.2009 lēmumu (Prot.Nr.3, § 6.);
6. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja
mājas lapā internetā (www.iub.gov.lv) – 2013.gada 17.maijā;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 29.maijam plkst.10:30, Straupes
pagasta pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 4;

N.p.k.

9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus (to iesniegšanas secībā) un viņu
piedāvātās līgumcenas:

1.

2.

3.

4.

Pretendents
SIA „Volko būve”,
Reģ.Nr.44103078307,
m. „Vīņaudi”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV – 4126
SIA „WOLF SYSTEM”,
Reģ.Nr.44103040582,
Lielā Katrīnas iela 28, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
SIA „Bazalts”,
Reģ.Nr.44103000378,
Linarda Laicena iela 1, Valmiera, LV – 4201
SIA „SANART”,
Reģ.Nr.44103043748,
Lauku iela 4a, Viesturi, Valmieras pag., Burtnieku nov.,
LV – 4219

Piedāvājuma
Piedāvājuma
iesniegšanas
cena bez
datums un
PVN (LVL)
laiks
29.05.2013.
Plkst. 09.58

16 941.66

29.05.2013.
Plkst. 10.16

9 646.90

29.05.2013.
Plkst. 10.18

7 762.70

29.05.2013.
Plkst. 10.27

7 647.99

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums par viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši
iepirkuma nolikuma 8.3.punktam;
11. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums:
Pretendenta
nosaukums

Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai

1. Piedāvājuma 14.lpp. iesniegtais dokuments neatbilst Nolikuma
6.3.6. un 7.1.8.apakšpunktu prasībām, jo tajā neatspoguļojas pēdējo 3
gadu laikā veiktie 3 līdzīga rakstura un apjoma (pēc summas)
SIA „Volko būve”, būvniecības darbi;
Reģ.Nr.44103078307
2. Neatbilst Nolikuma 7.1.9.apakšpunktam, nav iesniegtas
vismaz 3 pozītīvas atsauksmes no pasūtītāja, kā tika prasīts;
3. Finanšu piedāvājuma 23.lpp. iesniegtajā dokumentā
„Būvdarbu grafiks” darbu izpildes laiks norādīts 8 nedēļas jeb 2

mēneši (jūlijs un augusts), tas neatbilst Nolikuma 1.8.punkta
prasībām, jo darbu plānotais izpildes termiņš no līguma noslēgšanas
brīža ir 1 mēnesis jeb 4 nedēļas;
4. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.3.punkta vērtēšanas
kritēriju, pretendenta piedāvājums nebija ar viszemāko cenu.
1. Tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Nolikuma
7.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām un tajā nav iekļauts
apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu no
SIA „WOLF
SYSTEM”,
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, atbilstoši
Reģ.Nr.44103040582 Nolikuma 7.2.3.apakšpunktam;
2. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.3.punkta vērtēšanas
kritēriju, pretendenta piedāvājums nebija ar viszemāko cenu.
1. Tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Nolikuma
SIA „Bazalts”,
7.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām;
Reģ.Nr.44103000378
2. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.3.punkta vērtēšanas
kritēriju, pretendenta piedāvājums nebija ar viszemāko cenu.
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 51 daļu
SIA „SANART”,
un uz iepirkuma nolikuma 6.3.1.apakšpunktu, pretendenta
Reģ.Nr.44103043748
piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
12. Iepirkuma komisijas pieņemtais lēmums un tā pamatojums: Pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 8.1 panta sestajā daļā noteikto un iepirkuma nolikuma 11.1.8.apakšpunktā
noteikto, iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu, jo 3 (trīs) pretendentu iesniegtie
piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikumam, bet ceturtais pretendents (iespējamais uzvarētājs)
neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 2.punktam.
13. Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 25.jūnijs;
Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta
trīspadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko
iepirkumu likuma 81.panta noteikumi, 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. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var
pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

