Auces novada pašvaldības iepirkuma
„Auces vidusskolas sporta zāles remonts”
iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
Aucē, 2018.gada 26.aprīlī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Auces novada pašvaldība, reģ. Nr.
90009116331
2. Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708
3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets: Auces vidusskolas sporta zāles remonts (turpmāk - Būvdarbi), saskaņā
ar Nolikumu, Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” un 11.pielikumu „Būvdarbu
līgums”.
5. Galvenā priekšmeta CPV kods: 45400000-1 „Ēku celtniecības pabeigšanas darbi”.
6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ANP 2018/7
7. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē
(www.iub.gov.lv): 2018.gada 28.martā.
8. Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz Auces novada domes 2017.gada 30.augusta
lēmumu Nr.296 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas apstiprināšanu”
(protokols Nr.9, 21.§).) (turpmāk - Komisija).
9. Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Ingrida Kalve,
Iepirkumu komisijas locekļi:
Inese Valtere,
Ilmārs Matvejs,
Guntis Šēfers,
Gints Memmēns,
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:
Ingrida Kalve.
10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 18.aprīļa plkst.11:00.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas:
Pretendents
SIA „BILDBERG”

Reģ. Nr.
43603028417

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (EUR)
164 543,41

12. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2018.gada 18.aprīļa plkst.11:00 Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, 21.telpā (ēkas 2.stāvā).
13. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
Kvalifikācijas prasības pretendentiem ir norādītas atklāta konkursa 7.punkta apakšpunktos, kas
ir šī ziņojuma pielikums.
14 . Piedāvājuma izvēles pamatojums:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu noteikts saskaņā ar konkursa nolikuma
11.1.punktu – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar viszemāko cenu).
15. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:
Pieņemt iepirkuma pretendenta SIA “BILDBERG”, reģistrācijas numurs 43603028417,
piedāvājumu un piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par Auces vidusskolas sporta

zāles remontdarbu veikšanu par kopējo iepirkuma cenu 164 543,41 EUR (viens simts
sešdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro 41 cents), neskaitot PVN.
16. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums:
Izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko iepirkuma cenu.
17. Noraidītie pretendenti, kā arī iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši
piedāvājumi:
Nav noraidītu pretendentu un iepirkuma procedūrai neatbilstošu piedāvājumu.
18. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi:
Reģ. Nr.

Veicamās darba daļas

Apakšuzņēmējs

apraksts

SIA „Sporta halle”

40003332710

SIA “Charisma Baltic”
SIA “Elektromontāžas
serviss”
SIA “Rears”

40103284506
40003245413
43603042285

Sporta grīdas seguma
ieklāšana, sporta aprīkojuma
uzstādīšana
Apkures sistēmas izbūve
Elektroinstalācijas izbūve
Ugunsdzēsības signalizācijas
izbūve

apjoms %
kopējās
līgumcenas
23,0

no

4,2
4,0
1,1

19. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai:
Piedāvājumu (iepirkumā) atklātā konkursā ir iesniedzis viens pretendents. Iepirkuma procedūras
laikā nav saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi par atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem.
Nav izteikti nekādi iebildumi par atklāta konkursa nolikumā ietvertajām pretendentu atlases
prasībām vai citiem nolikuma nosacījumiem.
Atklāta konkursa nolikumā ietvertās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
Tajās tiek izvirzītas iepirkuma priekšmetam atbilstošas prasības. Kā specifiska prasība tiek izvirzīta
piegādātāja pieredzē – “sporta grīdas” ieklāšana vismaz vienā objektā, kas ir samērīga prasība
iepirkuma priekšmetam. Piegādātājam šīs kvalifikācijas prasības nodrošināšanai pastāv iespēja
piesaistīt citu piegādātāju, kuram ir attiecīgā pieredze.
Konkrētajā tirgū ir vairāki piegādātāji (SIA “AJ Celtnieks”, reģ.Nr.43603042088, būvkom.
reģ.Nr.9136-R; SIA “TRIGONE BŪVE”, reģ. Nr.40103571364, būvk.reģ. Nr.9991-R; SIA
“Bekoteks”, reģ Nr. 43603038720, būvk.reģ. Nr.7348-R. u.c.), kas atbilst pasūtītāja noteiktajām
atlases prasībām, taču konkrētajā iepirkuma procedūrā piegādātāji nav iesnieguši piedāvājumus
nevis atlases prasību, bet citu iemeslu dēļ - nav ieinteresēti iegūt konkrētā līguma slēgšanas tiesības
iepirkuma apjoma dēļ, vai arī tādēļ, ka ir aizņemti līdzīgu līgumu izpildē konkrētajā laika periodā.
Pasūtītājs nekādā veidā nevar ietekmēt ieinteresēto piegādātāju /pretendentu vēlmi iesniegt vai nē
piedāvājumu atklātā konkursā.
20. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:
Nav konstatēti interešu konfliktu gadījumi.
Komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts)

I.Kalve

Komisijas locekļi

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

I.Valtere
I.Matvejs
G.Memmēns
G.Šēfers

Komisijas sekretāre

(personiskais paraksts)

I.Kleinberga

