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
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un
bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” BŪVDARBI projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/083
Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)
Identifikācijas Nr.
APES ND 2018/19 ERAF
Ape, 2018.gada 17. decembris
1. Komisijas izveidošanas pamatojums: Apes novada domes 24.05.2018. lēmums Nr.76, prot. Nr. 6, 9.
Iepirkumu komisija: priekšsēdētāja: Inese Muceniece; komisijas locekļi: Jānis Ločs, Liene Sināte, Jānis Liberts, Gundars
Pihlis, Jurijs Ronimoiss
2. Iepirkuma procedūras dokumentus sagatavoja iepirkumu komisija. Dokumentu sagatavošanā netika pieaicinātas citas
personas;
3. Paziņojums par līgumu IUB 05.11.2018.
4. Pasūtītājs: Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872; adrese: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads;
5. Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2018.gada 29. novembrim plkst.10.00 EIS e-iepirkumu apakšsistēmā;
6. Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 29. novembrī plkst.10.00 e-iepirkumu apakšsistēmā;
Piedāvājuma vērtēšana ārpus e-iepirkumu apakšsistēmas notika 17.12.2018.
7. Iesniegts viens piedāvājums: SIA “RCI Gulbene”, (reģ. Nr. 44603001695)-cena EUR bez PVN 520 040.22
Atklātajā konkursā iesniegts viens piedāvājums un komisija, pamatojoties uz 28.02.2017. MK noteikumu Nr. 107
“Iepirkumu procedūras un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu vērtēja, vai Pretendentu atlases prasības ir bijušas
samērīgas un objektīvas. Komisija konstatēja, ka izvirzītās prasības saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošajiem
normatīvajiem aktiem, ir bijis iespējams izpildīt vairākiem būvuzņēmējiem.
8. Pretendents apakšuzņēmējus nepiesaista;
9. Iepirkumu komisija izvērtēja iesniegto piedāvājumu un konstatēja, ka tas iesniegts atbilstoši Nolikumam un tam
pievienotajiem pielikumiem. Iepirkumu komisija Pretendenta un piedāvāto speciālistu atbilstību
pārbaudīja
www.bis.gov.lv un www.eis.gov.lv Iepirkumu komisija izvērtēja iesniegto tehnisko piedāvājumu. Pretendents ir iesniedzis
Darbu veikšanas projektu. Iepirkumu komisija kopīgi izvērtēja dokumentu un vienbalsīgi secināja, ka tas ir kvalitatīvs un
Pretendents pilnībā izprot veicamo darbu apjomu, raksturu un izvirzītos uzdevumus un būs spējīgs pārdomāti un
kvalitatīvi veikt darbus.
10. Komisijas locekļi vienbalsīgi atzina Pretendenta iesniegto piedāvājumu par atbilstošu;
11. Iepirkumu komisijas locekļi katrs atsevišķi pārbaudīja, vai piedāvājumā nav matemātisko kļūdu. Matemātiskas kļūdas
piedāvājumā netika konstatētas. Iepirkumu komisija secinājāja, ka SIA “RCI Gulbene” piedāvātā cena būtiski pārsniedz
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas
ielā 4, Apē, Apes novadā” BŪVDARBI projekta iesniegumā Nr.4.2.2.0/17/I/083 paredzēto līguma cenu, bet paredzamā
līgumcena netika publiski norādīta iepirkuma dokumentācijā un līdz ar to nav piemērojams PIL 41. panta 11. daļas
nosacījumi.
12. Interešu konflikti netika konstatēti;
13. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma, ka līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas vienīgajam Pretendentam SIA
“RCI Gulbene”.
14. Saskaņā ar Nolikuma 11.5. punktu komisija informēja Pasūtītāju (Apes domes vadību) par iepirkuma rezultātu, lai
pārliecinātos,vai budžetā paredzēti pietiekami finanšu līdzekļi šī iepirkuma finansēšanai par Pretendenta piedāvāto cenu.
Iepirkumu komisija saņēma atbildi no Apes novada domes vadības par līdzekļu nepietiekamību šī iepirkuma finansēšanai.
16. Saskaņā ar Nolikuma 11.5. punktu un 12.3.6.punktu, komisija vienbalsīgi nolēma pārtaukt iepirkumu finanšu
nepietiekamības dēļ.
17. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu pieņemts 17.12.2018. (protokols Nr. 19-4)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece /paraksts/
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