Informatīvs paziņojums par iepirkuma
Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā iepirkums

Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15. gada ziemas periodā
rezultātiem.
1. Iepirkuma nosaukums: Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15.

gada ziemas periodā.
Publicēts IUB mājas lapā 21.10.2014.
2. Piešķiršanas metode: Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā.
3. Pasūtījuma piešķiršanas identifikācijas numurs: Apes ND 2014/19
4. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV4337 ,
reģ. Nr. 90000035872
5. Iepirkuma priekšmets: Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15.

gada ziemas periodā.

1

SIA „Eirastars”
Reģ. Nr. 44103034105

Laiks

27.10.2014.

1042

2

LKPS „Gaujiena”
reģ. Nr. 43203001313

03.11.2014.

0807

SIA „Salviko”
Reģ. Nr. 44103084981

Pašnodarbinātais
Ernests Purakalns
Reģ. Nr. 11039512657
Adrese: „Vosukalni”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337
Telef.: 28327006
e-pasts: ernijs6@inbox.lv

49.85 euro

5. daļa
Vērtējamā cena – 394.00 euro

03.11.2014.

1342

Adrese: „Jaunvēveri”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337
Telef.: 29467707
Fakss: 64324133
e-pasts: egonsapinis@inbos.lv

4

277.28 euro

4.daļa
Vērtējamā cena –

Adrese: „Darbnīcas”, Gaujienas ciems,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV4339
Telef.: 26413077;
e-pasts: vizma.dandena@inbox.lv

3

3. daļa
Vērtējamā cena –

Juridiskā adrese: Gaujas iela 16,
Zvārtavas pagasts,
Valkas novads, LV-4735
Biroja adrese: Gatves-19, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348
Telef.: 29473240
e-pasts: eirastars@inbox.lv

euro

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

bez PVN

Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums,
fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Piedāvāju
ma cena

N.p.k.

6. Piedāvājumi atvērti iepirkumu komisijas sēdē 3. novembrī. Iesniegti pieci piedāvājumi.

1. daļa
Vērtējamā cena - 646.07 euro

2. daļa
Vērtējamā cena – 369.73 euro

03.11.2014.

1350

1.daļa
Vērtējamā cena - 644.51 euro

2. daļa
Vērtējamā cena – 352.24 euro

1

5

Z/S „Vosukalni”
Reģ. Nr. 43201000281

03.11.2014.

1351

Adrese: „Vosukalni”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337
Telef.: 29491595
e-pasts: vosukalni@inbox.lv

1.daļa
Vērtējamā cena - 644.51 euro

2. daļa
Vērtējamā cena - 352.24 euro

Komisija, vērtējot iesniegtos piedāvājumus secināja, ka piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām un
visos piedāvājumos ir iesniegti visi Nolikumā prasītie dokumenti.
Komisija konstatēja, ka iepirkuma Nolikuma Tehniskajā specifikācijā 2. iepirkuma daļas
„Pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā”
laukumu sarakstā un pielikumā Nr.3 „Finanšu piedāvājuma veidlapa” laukumu sarakstā ir radusies
drukas kļūda norādītajā laukuma mērvienībā - norādīts „m3” , bet bija jānorāda „m2”.
Komisija nolēma lemt par iepirkuma pārtraukšanu vai piedāvājumu precizēšanu nākamajā sēdē
5. novembrī.
7. Komisijas sasauktajā 5. novembra sēdē komisijas priekšsēdētāja ziņoja par iepirkuma
dokumentācijā radušos drukas kļūdu, kur Nolikuma Tehniskajā specifikācijā 2. iepirkuma daļas
„Pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā”
laukumu sarakstā un pielikumā Nr.3 „Finanšu piedāvājuma veidlapa” laukumu sarakstā ir radusies
drukas kļūda norādītajā laukuma mērvienībā - norādīts „m3” , bet bija jānorāda „m2”. Par 2. daļu
ir iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.
Nav pārliecības, ka Pretendenti, kuri iesnieguši savus piedāvājumus par iepirkuma 2. daļu
„Pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā 2014/15. gada ziemas
periodā”, ir izpratuši radušos drukas kļūdu, jo savos piedāvājumos tie nav labojuši „m3” uz „m2”.
Līdz ar to iesniegtos piedāvājumus šajā daļā nav iespējams adekvāti izvērtēt.
Komisija nolēma nepārtraukt iepirkumu šajā daļā, bet nosūtīt visiem Pretendentiem, kuri šajā daļā
iesnieguši piedāvājumu, vēstules ar lūgumu precizēt savu piedāvājumu un precizējumu iesniegt līdz
13. novembra plkst. 1400 Apes novada domē.
Piedāvājumus par iepirkuma 2. daļu izvērtēt nākošajā komisijas sēdē.
Turpināt piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma 1.,3.,4.,5. daļās.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, komisija konstatēja, ka par iepirkuma 1. daļu „Pašvaldības
autoceļu uzturēšana Apes pagasta teritorijā2014/15. gada ziemas periodā” ir iesniegti trīs
piedāvājumi- SIA „Salviko” - 646.07 euro; Pašnodarbinātais Ernests Purakalns - 644.51 euro; Z/S
„Vosukalni” - 644.51 euro.
Salīdzinot piedāvājumu cenas, līguma tiesības būtu piešķiramas pretendentam ar zemāko vērtējamo
cenu, taču divi Pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus, kas ir identiski.
Komisija nolēma, ka Līguma slēgšanas tiesības par iepirkuma 1. daļu piešķirt izlozes kārtībā.
Par iepirkuma 3. daļu „Pašvaldības autoceļu uzturēšana Trapenes pagasta teritorijā 2014/15.
gada ziemas periodā” iesniegts viens piedāvājums – SIA „Eirastars”.
Par iepirkuma 4. daļu „Pašvaldības autoceļu uzturēšana Gaujienas ciema teritorijā 2014/15.gada
ziemā” un 5. daļu „Pašvaldības autoceļu uzturēšana Gaujienas pagasta(ārpus ciema) teritorijā
2014/15.gada ziemā” iesniegts viens piedāvājums – LKPS „Gaujiena”.
Komisija pārbaudīja Pretendentus, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, PIL 82 panta
prasībām un konstatēja, ka nav tādu gadījumu, kuru dēļ kāds no Pretendentiem būtu izslēdzams no
iepirkuma.
8. Iepirkuma komisijas 10. novembra sēdē komisija nolēma , ka par 1. daļu „Pašvaldības autoceļu
uzturēšana Apes pagasta teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā” veikt izlozi starp Z/S
„Vosukalni” un pašnodarbināto Ernestu Purakalnu 14. novembrī plkst. 1100 Apes novada domes
sēžu zāle.
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