Pārgaujas novada domes Iepirkuma komisijas
Paziņojums par pieņemto lēmumu
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Pārgaujas novada
Reģ.Nr.9000911676, ”Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151;

pašvaldība,

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2013/18;
3. Iepirkuma priekšmets: „Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu mehanizēta attīrīšana no
sniega 2013./2014.gada ziemas sezonā” (CPV kods – 90620000-9);
4. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. Publisks pakalpojumu
līgums, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 30 000 latu;
5. Komisija izveidota ar Pārgaujas novada domes 27.06.2013. lēmumu (protokols Nr.9, 21.§);
6. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā internetā (www.iub.gov.lv) – 2013.gada 10.oktobrī;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 21.oktobrim plkst.11:30, Straupes pagasta
pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 19 (uz katru no maršrutiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.7 un Nr.8 iesniegti
pa 2 (diviem) piedāvājumiem un uz katru no maršrutiem Nr.4. Nr.5 un Nr.6 iesniegti pa 3 (trīs)
piedāvājumiem);
9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus (to iesniegšanas secībā) un viņu
piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.
k.

1.

Pretendents (nosaukums, reģ.nr. un
juridiskā adrese)

SIA
„RASMANIS&DANKERS”,
Reģ.Nr.44103020463,

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un
laiks

2.

3.

SIA „Vienotnes”,
Reģ.Nr.49503001586,

„Kauliņi”, Straupes pag., Pārgaujas
nov., LV – 4152

„Rozulas klubs”, Stalbes pag.,
Pārgaujas nov., LV – 4151

Izvēlētā maršruta
Nr.

Nosaukums
„Rozulas autoceļu
saraksts”
„Daibes autoceļu
saraksts”
„Stalbes ielu un
autoceļu saraksts”
„Mazstraupes ceļu
saraksts”
„Lielstraupes ceļu
saraksts”
„Raiskuma ceļu
saraksts”
„Stīķi – Miglači
ceļu saraksts”
„Kūdums – Unguri
ceļu saraksts”

16.45

1

16.45

2

15.95

3

16.45

4

16.45

5

15.55

6

15.75

7

15.95

8

18.10.2013.
Plkst. 15.40

9.90

4

„Mazstraupes ceļu
saraksts”

21.10.2013.
Plkst. 10.01

10.50

1

„Rozulas autoceļu
saraksts”

16.10.2013.
Plkst. 09.45

Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV
– 4101

Z/S „Kauliņi”,
Reģ.Nr.49501004963,

Piedāvājuma
cena par vienu
attīrītu no
sniega ceļa km
LVL bez PVN

4.

SIA „KOM-AUTO”,
Reģ.Nr.44103012409,

5.

SIA „Brasla”,
Reģ.Nr.40103698444,

Celtnieku iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV
– 4101

6.

7.

Z/S „Dolfas”,
Reģ.Nr.54101031271,

8.

Z/S „Jaunzemi”,
Reģ.Nr.54101022211,

9.

„Vārnēni”, Stalbes pag., Pārgaujas
nov., LV – 4151

„Dolfas”, Raiskuma pag., Pārgaujas
nov., LV – 4146

5

5.87

4

7.34

5

21.10.2013.
Plkst. 10.58

11.60

3

„Stalbes ielu un
autoceļu saraksts”

21.10.2013.
Plkst. 11.04

12.90

6

„Raiskuma ceļu
saraksts”

11.95

2

11.95

8

12.85

6

14.85

7

21.10.2013.
Plkst. 11.20

„Jaunzemi”, Stalbes pag., Pārgaujas
nov., LV – 4151

SIA „Vidzemes Betons”,
Reģ.Nr.44103038041,
Muižas iela 10, Priekuļi, Priekuļu pag.,
Priekuļu nov., LV – 4126

„Lielstraupes ceļu
saraksts”

12.88

21.10.2013.
Plkst. 10.20

Stopiņu iela 40, Rīga, LV – 1035

Z/S „Vārnēni”,
Reģ.Nr.54101020051,

21.10.2013.
Plkst. 10.07

21.10.2013.
Plkst. 11.21

„Mazstraupes ceļu
saraksts”
„Lielstraupes ceļu
saraksts”

„Daibes autoceļu
saraksts”
„Kūdums – Unguri
ceļu saraksts”
„Raiskuma ceļu
saraksts”
„Stīķi – Miglači
ceļu saraksts”

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums par viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 7.3.punktam;
11. To pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts noslēgt iepirkuma līgumus, piedāvājuma
raksturojums, salīdzinošās priekšrocības un līgumcenas – atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
8.1 panta 5.2 daļai, par uzvarētājiem tiek noteikti sekojoši pretendenti, kuru piedāvājumi atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām un, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.3.punktu, ir piedāvājumi par
viszemāko cenu bez PVN:
Pretendents
(nosaukums un reģ.nr.)

Piedāvājuma cena
par vienu attīrītu
no sniega ceļa km
LVL bez PVN

Nr.1 „Rozulas autoceļu saraksts”

SIA „Vienotnes”, Reģ.Nr.49503001586

10.50

Nr.2 „Daibes autoceļu saraksts”

Z/S „Jaunzemi”, Reģ.Nr.54101022211

11.95

Nr.3 „Stalbes ielu un autoceļu
saraksts”

Z/S „Vārnēni”, Reģ.Nr.54101020051

11.60

Nr.4 „Mazstraupes ceļu saraksts”

SIA „Brasla”, Reģ.Nr.40103698444

5.87

Nr.5 „Lielstraupes ceļu saraksts”

SIA „Brasla”, Reģ.Nr.40103698444

7.34

Nr.6 „Raiskuma ceļu saraksts”

SIA „Vidzemes Betons”,
Reģ.Nr.44103038041

12.85

Nr.7 „Strīķi – Miglači ceļu
saraksts”

SIA „Vidzemes Betons”,
Reģ.Nr.44103038041

14.85

Nr.8 „Kūdums – Unguri ceļu
saraksts”

Z/S „Jaunzemi”, Reģ.Nr.54101022211

11.95

Izvēlētā maršruta Nr. un
nosaukums

12. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums:
Pretendents
SIA „RASMANIS&DANKERS”,
Reģ.Nr.44103020463
Z/S „Kauliņi”,
Reģ.Nr.49501004963
SIA „KOM-AUTO”,
Reģ.Nr.44103012409
Z/S „Dolfas”,
Reģ.Nr.54101031271

Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.3.punktu, pretendenta
piedāvājums nebija par viszemāko cenu bez PVN.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.3.punktu, pretendenta
piedāvājums nebija par viszemāko cenu bez PVN.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.3.punktu, pretendenta
piedāvājums nebija par viszemāko cenu bez PVN.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.3.punktu, pretendenta
piedāvājums nebija par viszemāko cenu bez PVN.

13. Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 29.oktobris;
14. Līguma izpildes vieta ir Pārgaujas novada administratīvā teritorija, paredzamais līguma izpildes
laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 30.aprīlim;
15. Plānotais līguma slēgšanas datums: ņemot vērā, ka iepirkums rīkots saskaņā ar Publisko
iepirkuma likuma 8.1 pantu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar uzvarētāju uzreiz pēc lēmuma
pieņemšanas par iepirkuma uzvarētāju.
Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu,
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 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.

