APES NOVADA DOME
Iepirkumu komisija
Stacijas iela2, Ape, Apes novads, LV –4337, 64307220, fax 64307220, e-pasts administracija@ape.lv
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
ATKLĀTS KONKURSS
Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.

APES ND 2017/37 ELFLA

Ape, 2018.gada 5.marts
Iepirkuma komisija:
komisijas priekšsēdētāja
komisijas locekļi

1. Komisijas izveidošanas pamatojums:

Inese Muceniece
Liene Apine
Gundars Pihlis
Jānis Liberts
Jurijs Ronimoiss
22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. nr. 15, 5p.
28.07.2016. lēmums Nr. 108, prot. Nr. 12,3. p.

2. Iepirkuma procedūras dokumentus sagatavoja iepirkumu komisija. Dokumentu sagatavošanā netika pieaicinātas
citas personas.
3. Paziņojums par līgumu IUB 03.01.2018.;
4. Pasūtītājs: Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872;
adrese: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta, piedāvājumu atvēršana:
24.01.2018., plkst.14.00 Apes novada domē, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads;
6. Iesniegtie piedāvājumi:
Iepirkuma daļas1
Pretendents
1.
2.
3.

SIA “Limbažu ceļi”
reģ. Nr. 46603000113

PA “Smiltenes ceļinieks”
reģ. Nr. 44103076113

1.daļa

2.daļa

3.daļa

357 515.13

140 569.59

159 173.43

164 386.36

186 574.04

269 444.13

-

-

-

168 624.01

-

-

128 851.99

138 413.49

-

SIA “8 CBR”
reģ. Nr. 43903002559

4.daļa

5.daļa

7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās visu Pretendentu pārstāvji.
8. Saskaņā ar Nolikuma 3.3. punktā noteikto, PA “Smiltenes ceļinieks” (reģ. Nr. 44103076113) ir iesniegta
vienošanās starp SIA “Smiltenes ceļinieks” (reģ. Nr. 44103076113; un SIA “Ķikuti” (reģ. Nr. 44101030310),
kurā norādītā informācija atbilst Nolikumā definētajām prasībām.
9. Pretendenti apakšuzņēmējus nepiesaista;
10. Iepirkumu komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka tie iesniegti atbilstoši Nolikumam un tam
pievienotajiem pielikumiem. Iepirkumu komisija Pretendentu un piedāvāto speciālistu atbilstību pārbaudīja
www.bis.gov.lv un www.eis.gov.lv
11. Iepirkumu komisijas locekļi katrs atsevišķi pārbaudīja, vērtēja un salīdzināja Pretendentu finanšu piedāvājumus.
Iepirkumu komisija matemātiskas kļūdas nekonstatēja.
12. Iepirkumu komisija nevienu no piedāvājumiem neuzskatīja par nepamatoti lētu.
1 1. daļa - Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes

2. daļa - V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni
3. daļa - Trapene –Lejastrapene
4. daļa - Kristiņi –Stādzeni
5. daļa - Zvārtava – Sili

1

13. Neviens no Pretendentiem netika izslēgts no iepirkuma;
14. Interešu konflikti netika konstatēti;
15. Izvēles kritērijs: Saskaņā ar Nolikuma 4.7. punktu, komisija izvēlas piedāvājumu (saskaņā ar PIL 51. panta 4.daļu),
kurš atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem,
kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 42.pantā 1. daļā minēto apstākļu dēļ, atbilst Nolikuma
nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
16. Komisija vienbalsīgi nolēma, ka līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas sekojoši:
16.1. Par iepirkuma 1. daļu - ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes” posma pārbūve PA “Smiltenes ceļinieks”
par summu EUR bez PVN 269 444.13(divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 13
centi);

16.2. Par iepirkuma 2. daļu - ceļa “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” posma pārbūve SIA “Limbažu ceļi” par
summu EUR bez PVN 140 569.59 (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 59 centi);
16.3. Par iepirkuma 3. daļu - ceļa “Trapene –Lejastrapene” posma pārbūve SIA “8 CBR” par summu EUR bez
PVN 128 851.99 (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 99 centi);
16.4. Par iepirkuma 4. daļu - ceļa “Kristiņi –Stādzeni” posma pārbūve SIA “8 CBR” par summu EUR bez PVN
138 413.49 (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 49 centi);
16.5. Par iepirkuma 5. daļu - ceļa “Zvārtava – Sili” posma pārbūve PA “Smiltenes ceļinieks” par summu EUR
bez PVN 168 624.01 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit četri euro un 1 cents);
17. Saskaņā ar Nolikuma 4.9. punktu komisija pārliecinājās par budžetā paredzēto finanšu līdzekļu pietiekamību
projekta realizācijai par norādīto Pretendentu piedāvātajām cenām un saņēma atbildi no domes vadības, ka tik
lieli līdzekļi šīs investīciju programmas realizēšanai nav paredzēti un domes sēdē tiks lemts par tālāko rīcību.
18. Pamatojoties uz Apes novada domes sēdes 22.02.2018. lēmumu Nr. 28 “Par Apes novada pašvaldības ceļu
saraksta apstiprināšanu iesniegšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” projektu konkursā” (sēdes protokols Nr. 2,1.p) 2
iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma:
1) Finanšu nepietiekamības dēļ pārtraukt iepirkuma procedūru iepirkuma 5. daļā - ceļa “Zvārtava – Sili” posma
pārbūve;

2) Finanšu nepietiekamības dēļ pārtraukt iepirkuma procedūru iepirkuma 1. daļā - ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –
Melnupes” posma pārbūve;

3) Par iepirkuma 2. daļu - ceļa “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” posma pārbūve slēgt līgumu ar SIA
“Limbažu ceļi” par summu EUR bez PVN 140 569.59 (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit
deviņi euro un 59 centi);

4) Par iepirkuma 3. daļu - ceļa “Trapene –Lejastrapene” posma pārbūve slēgt līgumu ar SIA “8 CBR”
par summu EUR bez PVN 128 851.99 (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro
un 99 centi);

5) Par iepirkuma 4. daļu - ceļa “Kristiņi –Stādzeni” posma pārbūve slēgt līgumu ar SIA “8 CBR” par summu
EUR bez PVN 138 413.49 (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 49 centi);
19. Saskaņā ar Nolikuma 4.8. punktā definēto un Publisko iepirkumu likuma 42. panta 14. daļā noteikto kārtību,
iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības MK noteiktajā
informācijas sistēmā www.eis.gov.lv ,vai uz to neattiecas šī likuma 42.panta 1. daļā definētie izslēgšanas
noteikumi dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena (24.01.2018.) un dienā, kad tiks
pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (05.03.2018.)
Iepirkumu komisija konstatēja, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, būtu izslēdzami no iepirkuma procedūras.
20. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 05.03.2018. (protokols Nr. 37-3)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece /paraksts/

2 Ar Apes novada domes lēmumu var iepazīties šeit:

http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/02/Domes-l%C4%93mumi-2.s%C4%93de_22.02.2018.pdf
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