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 2013/9;
3. Iepirkuma priekšmets ir Pārgaujas novada pašvaldības Stalbes vidusskolas skeitparka
laukuma asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (CPV kods –
45233251-3);
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 10.maijā;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 23.maijam plkst.10:30, Straupes
pagasta pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 2;

N.p.k.

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

1.

Piedāvājuma
Piedāvājuma
iesniegšanas
cena bez
datums un
PVN (LVL)
laiks

Pretendents
SIA „8CBR”,
Reģ.Nr.43903002559,
Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes nov., LV – 4729

2.

SIA „ĶEKAVA-PMK”,
Reģ.Nr.40003124389,
Pūpolu iela 4, Ķekava, Ķekavas nov., LV – 2123

23.05.2013.
Plkst. 09.42

9 484.80

23.05.2013.
Plkst. 10.11

9 933.92

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu bez PVN, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 8.2.punktam;
11. Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, līgumcena – Par
uzvarētāju tiek noteikts pretendents SIA „8CBR”, kura piedāvājums atbilst iepirkuma
nolikuma prasībām un, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.2.punktu, ir iepirkuma nolikuma
prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu bez PVN, to piedāvājuma cena bez PVN ir
9484.80 Ls (deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri lati un 80 santīmi);
12. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums:
Pretendents
SIA „ĶEKAVA-PMK”,
Reģ.Nr.40003124389

Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai
Balstoties uz iepirkuma nolikuma 8.2.punktu,
pretendenta piedāvājums nebija ar zemāko cenu.

13. Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 23.maijs;
14. Pakalpojumu sniegšanas vieta: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV –
4151 – Stalbes vidusskolas skeitparka laukums, būvdarbu izpildes termiņš no līguma
noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 10.jūnijam;
15. Plānotais līguma slēgšanas datums: ņemot vērā, ka iepirkums rīkots saskaņā ar Publisko
iepirkuma likuma 81.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 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.

