Informatīvs paziņojums
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma
Apes novada ceļu posmu ar asfalta segumu pārbūve
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada
Apes pagastā” un Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI
rezultātiem. (identifikācijas Nr. Apes ND 2018/14 ERAF)

1. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872
2. Saņemto piedāvājumu skaits: divi. Piedāvātā cena par katru iepirkuma daļu euro bez PVN:
Aleksejs Ivanovs

SIA “RS Būvnieks”
reģ. Nr. 43603030500

DAĻAS

DAĻAS1

2. daļa
”A2-Gobas”

”Saulieši-Saliņas”

”A2-Gobas”

1. daļa
”Lipski-JaunlāčiEglītes”

2. daļa
”Saulieši-Saliņas”

Izmaksu pozīcijas

”Lipski-JaunlāčiEglītes”

1. daļa

Būvuzraudzības pakalpojums

7 500.00

2 700.00

2 750.00

5 000.00

1 500.00

1 600.00

Testēšanas izmaksas

1 740.00

1 365.00

1 365.00

1 584.00

1 584.00

1 584.00

KOPĀ

9 240.00

8 180.00

6 584.00

6 268.00

3. Komisija pārbaudīja Pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām un secināja, ka abi Pretendenti un to
iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.
4. Komisija salīdzināja Pretendentu piedāvātās pakalpojuma cenas un konstatēja, ka lētākais piedāvājums
abās iepirkuma daļās ir SIA “RS Būvnieks” un šim Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības.
5. Saskaņā ar Nolikuma 11.4. punktu Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš
izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu
katrā iepirkuma daļā no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta
8. daļā minēto apstākļu dēļ, atbilst Nolikuma nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst
Pasūtītāja finanšu iespējām.
6. Saskaņā ar Nolikuma 11.1. punktā definēto un Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļā noteikto
kārtību, iepirkumu komisija pārbaudīja Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
MK noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv ,vai uz to neattiecas šī likuma 9.panta 8. daļā
definētie izslēgšanas noteikumi dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena
(09.05.2018.) un dienā, kad tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
(16.05.2018.), un konstatē, ka nav tādu gadījumu, kuru dēļ Pretendents būtu izslēdzams no iepirkuma.
7. Komisija vienbalsīgi nolēma ieteikt Pasūtītājam līgumus slēgt ar SIA “RS Būvnieks” par piedāvāto
cenu iepirkuma 1. daļā- EUR bez PVN 6 584.00 (seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro);
Iepirkuma 2. daļa- EUR bez PVN 6 268.00 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro);
8. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 16.05.2018.
Komisijas priekšsēdētāja: /paraksts/ Inese Muceniece
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Daļas:
1. daļa- Apes novada Apes pagasta ceļa “Lipski-Jaunlāči-Eglītes” posma pārbūve
2. daļa – Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu ceļu pārbūve (ietilpst Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ceļa “SauliešiSaliņas” posma pārbūve un Virešu pagasta ceļa “A2 -Gobas” posma pārbūve)
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