Informatīvs paziņojums
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma
“KATLU TELPAS ATJAUNOŠANA APRŪPES CENTRĀ “BITĪTES””
rezultātu
(identifikācijas Nr. Apes ND 2019/12)

1. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872
2. Komisijas izveidošanas pamatojums: Apes novada domes 24.05.2018. lēmums Nr.76, prot. Nr. 6, 9.
3. Iepirkums izsludināts IUB 15.07.2019.Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.07.2019. plkst. 14.00
Saņemti divi piedāvājumi:
N.p.k.

1.
2.

Piedāvātā cena euro bez PVN

Pretendents

SIA “RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605
SIA „SANART“, reģ. Nr. 44103043748

84 778.96
77 849.79

4. Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām un secināja, ka abi Pretendenti un to
iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem:
4.1. Pretendentu saimnieciskais un finansiālais stāvoklis atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
4.2. Visu Pretendentu kvalifikācija, t.sk. piedāvāto speciālistu kvalifikācija un pieredze atbilst
Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem; Piedāvājumiem pievienoti kvalifikācijas sertifikāti un
apliecības. Iepirkumu komisija Pretendentus un to piedāvāto speciālistu atbilstību pārbaudīja
www.bis.gov.lv
4.3. Pretendentu tehniskie piedāvājumi izstrādāti atbilstoši Nolikuma prasībām un saskaņā ar
Būvprojektā izvirzītajiem nosacījumiem, tie liecina par tehnisku un profesionālu spēju veikt
iepirkuma priekšmetā minētos darbus.
4.4. Pretendenti apakšuzņēmējus nepiesaista, kā arī nebalstās uz citu spējām.
5. Saskaņā ar Nolikuma 11.4. punktu, komisija vērtēja finanšu piedāvājumus. Matemātiskas kļūdas netika
konstatētas. Finanšu piedāvājumi iesniegti atbilstoši Nolikumā un Būvprojektā noteiktajam. Neviens no
Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem nav uzskatāms par nepamatoti lētu.
Nolikuma 8.1.11. punktā ir norādīts, ka Pretendentiem, aprēķinot izmaksas, jāņem vērā Nolikuma
5. punktā noteiktais līguma slēgšanas termiņš. Līdz ar to iepirkumu komisija uzskatīja, ka piedāvātās
cenas ir aprēķinātas atbilstoši šim nosacījumam.
Pretendenti savos piedāvājumos ir apliecinājuši, ka piedāvātās cenas spēkā līdz 01.06.2020. un, ja tiks
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad līdz līguma noslēgšanas brīdim.
6. Iepirkumu komisijai nebija papildu jautājumu Pretendentiem;
7. Iepirkuma gaitā interešu konfliktu gadījumi nav konstatēti;
8. Piedāvājumu izvērtēšanā nepiedalījās eksperti u.c. personas.
9. Saskaņā ar Nolikuma 11.5. 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 9.pantā 8. daļā minēto apstākļu dēļ,
atbilst Nolikuma nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu
iespējām.
10. Komisija salīdzināja Pretendentu piedāvātās cenas un konstatēja, ka lētākais piedāvājums ir SIA
“Sanart” un šim Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
11. Saskaņā ar Nolikuma 11.7. punktu un Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļā noteikto kārtību,
iepirkumu komisija pārbaudīja Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai uz to
neattiecas šī likuma 9.panta 8.daļā definētie izslēgšanas noteikumi un likuma “Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likums” 11.1 pantā noteikto un konstatēja, ka nav tādu gadījumu, kuru dēļ
SIA “Sanart” būtu izslēdzams no iepirkuma. (Pārbaudīts: www.eis.gov.lv un http://sankcijas.fid.gov.lv/)
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12. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma:
12.1. Saskaņā ar Nolikuma 5. punktā noteikto1 un 14. punktā noteikto, ieteikt Pasūtītājam līgumu slēgt
ar SIA “Sanart” par piedāvāto cenu EUR bez PVN 77 849.79 (septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit deviņi euro un 79 centi);

13. Lēmums pieņemts 19.09.2019. /Protokols Nr. 12-3/

Komisijas priekšsēdētāja: /paraksts/ Inese Muceniece

1

Nolikuma 5. punkts- Informācija par līguma slēgšanu:
5.1. Pasūtītājs slēgs līgumu saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumu Nr. 7 „Līguma projekts” ar Pretendentu,
kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
5.2. Pēc iepirkuma rezultātu saņemšanas, Pasūtītājs iesniegs pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē par aizdevuma piešķiršanu minēto darbu veikšanai.
5.3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu pēc tam, kad tiks saņemts Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.
5.4. Maksimālais Līguma slēgšanas termiņš (vai iepirkuma pārtraukšana, ja netiek saņemts aizdevums)
paredzams līdz 2020. gada 1. jūnijam.
5.5. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz 01.06.2020., Pasūtītājs var vienoties par
citu līguma slēgšanas termiņu, ja Pretendents tam piekrīt.
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