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 Gaujienas un Virešu pagastu ceļu pārbūve” Investīciju projektu
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos”
ietvaros 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
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.

APES ND 2017/34 ERAF

Ape, 2018.gada 22. janvāris
1. Iepirkuma komisija:
komisijas priekšsēdētāja:
komisijas locekļi:

Inese Muceniece
Liene Apine, Gundars Pihlis,,Jānis Liberts, Jānis Ločs, Jurijs Ronimoiss

Komisijas izveidošanas pamatojums: 22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. nr. 15, 5p.
28.07.2016. lēmums Nr. 108, prot. Nr. 12,3. p. 25.01.2018. lēmums Nr.12, prot. Nr.1,13.p.
2. Iepirkuma procedūras dokumentus sagatavoja iepirkumu komisija. Dokumentu sagatavošanā netika
pieaicinātas citas personas.
3. Paziņojums par līgumu IUB 13.12.2017;
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: līdz 2018.gada 8. janvārim plkst.14.00 Apes novada
domē, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads;
6. Piedāvājumu atvēršana: 08.01.2018. plkst.14.00 Apes novada domē, Stacijas iela 2, Apē
Iepirkumu komisijas sēdes iesniegto piedāvājumu atvēršas daļā piedalījās sekojoši pārstāvji:
SIA “Limbažu celi; SIA “8 CBR”; AS “TREV- 2 GRUPP”
7. Iesniegtie piedāvājumi:
1. SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113
176 333.03 euro bez PVN
159 991.89 euro bez PVN
2. SIA “8 CBR” reģ. Nr. 43903002559
215 820.55 euro bez PVN
3. AS “TREV-2 GRUPP” reģ, Nr. 10047362
8. Pretendenti apakšuzņēmējus nepiesaista;
9. 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
10. Iepirkumu komisijas locekļi katrs atsevišķi pārbaudīja, vērtēja un salīdzināja Pretendentu finanšu
piedāvājumus. Iepirkumu komisija konstatēja matemātiskas kļūdas AS “TREV-2 GRUPP” finanšu
piedāvājuma pielikuma Nr. 5.1. Ceļa “Saulieši-Saliņas” posma pārbūvei.
Komisija laboja kļūdas tāmē un līdz ar to kopējo piedāvājuma cenu no EUR bez PVN 215 820. 55 (divi
simti piecpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un 55 centi) uz EUR bez PVN 216 173.13 (divi simti
sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 13 centi.

Saskaņā ar Nolikuma 4.6. punktu un Publisko iepirkumu likuma 41. panta 9. daļu, piedāvājumu
vērtēšanā komisija ņēma vērā labotās cenas. Ievērojot konfidencialitāti, tāme ar kļūdas labojumiem tika
nosūtīta tikai AS “TREV-2 GRUPP”. SIA “Limbažu ceļi” un SIA “8 CBR” matemātiskas kļūdas netika
konstatētas.
11. Iepirkumu komisija nevienu no piedāvājumiem neuzskatīja par nepamatoti lētu.
12. Neviens no Pretendentiem netika izslēgts no iepirkuma;
13. Interešu konflikti netika konstatēti;
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14. Izvēles kritērijs: 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.
15. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “8 CBR” reģ. Nr.
43903002559 par piedāvāto cenu EUR bez PVN 159 991.89 (simtu piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit viens euro un 89 centi);

16. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 17.01.2018.
Ape, 2018.gada 6. augusts
Papildināts iepirkuma procedūras ziņojums
17. Saskaņā ar Nolikuma 1.12.2. punktā definēto, Pasūtītājs rakstiski ir pieprasījis piedāvājuma spēkā
esamības termiņa pagarināšanu SIA “8CBR” izvēlētajam Pretendentam (lēmums pieņemts 17.01.2018.;
protokols Nr. 34-3, 12. punkts), jo objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma
1.12.1. punktā noteiktajā termiņā,. Pretendents paziņojis, ka nepagarinās piedāvājuma spēkā esamības
termiņu un līdz ar to atsauc savu piedāvājumu.
18. Saskaņā ar Nolikuma 6.1.8.punktu, kas nosaka, ka, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, iepirkumu komisija konstatēja, ka līguma
slēgšanas tiesības būtu piešķiramas nākamajam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma 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 -SIA “Limbažu ceļi”.
19. Iepirkumu komisija konsultējās ar Apes novada domes vadību par budžetā paredzētajiem līdzekļiem šī
projekta realizēšanai un saņēma atbildi, ka budžetā ir līdzekļi, lai finansētu projektu par nākamā
Pretendenta - SIA “Limbažu ceļi” piedāvāto cenu EUR bez PVN 176 333.03 (simtu septiņdesmit seši
tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 03 centi).

20. Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma:
1) atcelt Iepirkuma komisijas 17.01.2018. lēmumu (protokols Nr. 34-3, 12. punkts) par līguma tiesību
piešķiršanu SIA “8CBR” atklātajā konkursā “Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu ceļu
pārbūve” ; (Pamatojums- Nolikuma 1.12.punktā un 6.1.8. punktā definētie nosacījumi, un SIA
“8CBR” vēstule par piedāvājuma spēkā esamības termiņa nepagarināšanu);
2)

līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Limbažu ceļi” par piedāvāto summu EUR bez PVN
176 333.03 (simtu septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 03 centi);

3)

ieteikt Pasūtītājam rīkoties saskaņā ar Nolikuma 1.12.2. punktu un aicināt SIA “Limbažu ceļi”
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu; Informēt Iepirkumu komisiju par Nolikuma 1.12.2.
punktā noteiktās darbības rezultātu, lai lemtu par iepirkuma procedūras virzību saskaņā ar
Nolikuma 6.1.8. punktu.

4)

saskaņā ar Nolikuma 4.11. punktu un PIL 37. pantā noteikto, informēt visus Pretendentus par
pieņemto lēmumu.

21. Lēmums pieņemts 06.08.2018.
Ape, 2018.gada 6. septembris
Papildināts iepirkuma procedūras ziņojums
22. 2018. gada 6.septembrī Iepirkumu komisija iepazinās ar Apes novada domes un SIA “Limbažu ceļi”
saraksti, kas veikta saskaņā ar Nolikuma 1.12.2. punktu. SIA “Limbažu ceļi” saskaņā ar Nolikuma
1.12.3. punktu ir iesnieguši nepieciešamos dokumentus.
23. Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma ieteikt Pasūtītājam slēgt līgumu ar SIA “Limbažu ceļi”
par piedāvāto summu EUR bez PVN 176 333.03 (simtu septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs
euro un 03 centi);

24. Lēmums pieņemts 06.09.2018.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece /paraksts/
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