Auces novada pašvaldības iepirkuma
„Auces novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas
sezonā”
iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
Aucē, 2017.gada 10.oktobrī
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 novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2017./2018. gada ziemas sezonā saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma un tam pievienotās
tehniskās specifikācijas prasībām.
5.

Galvenā priekšmeta CPV kods: 90620000-9 (Sniega tīrīšanas pakalpojumi).

6.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ANP 2017/24

7. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē
(www.iub.gov.lv): 2017.gada 13.septembrī.
8. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Auces novada domes 2017.gada
30.augusta lēmumu Nr.296 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisiju” (prot.Nr.9, 21.§)
(turpmāk - Komisija).
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
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 04.oktobra plkst.11:00

9.

10. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas:
Nr.
Pretendents (juridiskai personai - nosaukums,
Piedāvājuma cena
p.k.
fiziskai personai - vārds, uzvārds)
EUR bez PVN
1.

SIA “Auces meliorators”

3.daļa – 6661,33
5.daļa – 16964,43
6.daļa - 13881,71
7.daļa – 11333,28
8.daļa – 12181,98
9.daļa – 23118,97

11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2017.gada 04.oktobra plkst.11:00 Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, 22.telpā (ēkas 2.stāvā).
12. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
SIA „Auces meliorators”, reģ.Nr.40103632279, par sekojošām iepirkuma priekšmeta daļām:
12.1. Daļa Nr. 3 Vecauces pagasta ceļi - par iepirkuma cenu 6661,33 EUR (seši tūkstoši seši
simti sešdesmit viens euro 33 centi), neieskaitot PVN;
12.2. Daļa Nr. 5 Bēnes pagasta ceļi – par iepirkuma cenu 16 964,43 EUR (sešpadsmit tūkstoši
deviņi simti sešdesmit četri euro 43 centi), neieskaitot PVN.
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12.3. Daļa Nr. 6 Ukru pagasta ielas un ceļi - par iepirkuma cenu 13 881,71 EUR (trīspadsmit
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro 71 cents), neieskaitot PVN;
12.4. Daļa Nr.7 Lielauces pagasta ceļi - par iepirkuma cenu 11 333,28 EUR (vienpadsmit tūkstoši
trīs simti trīsdesmit trīs euro 28 centi), neieskaitot PVN;
12.5. Daļa Nr. 8 Īles pagasta ceļi – par iepirkuma cenu 12 181,98 EUR (divpadsmit tūkstoši
viens simts astoņdesmit viens euro 98 centi), neieskaitot PVN;
12.6. Daļa Nr. 9 Vītiņu pagasta ielas un ceļi – par iepirkuma cenu 23 118,97 EUR (divdesmit trīs
tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro 97 centi), neieskaitot PVN.
Piedāvājuma izvēles pamatojums:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, noteikts saskaņā ar konkursa nolikuma
9.6.1.punktu – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar viszemāko cenu) attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā.
Piedāvājumu vērtēšanas gaitu un pamatojumu piedāvājumu izvēlei skat. iepirkuma komisijas
sēdes protokolā Nr. 3.
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi:
Pretendents nav plānojis nodot apakšuzņēmējiem kādu iepirkuma priekšmeta daļu.
14. Noraidītie pretendenti, kā arī iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši
piedāvājumi:
Nav.
15. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai attiecībā uz iepirkuma
priekšmeta 3., 5., 6., 7., 8. un 9.daļu:
Veicot tirgus izpēti un tādējādi apzinot iespējamos šajā reģionā potenciālos šī pakalpojuma
sniedzējus, iepirkuma priekšmets tika sadalīts deviņās daļās ar mērķi piesaistīt pēc iespējas lielāku
atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaitu. Pa vienam piedāvājumam tika iesniegti uz iepirkuma
priekšmeta 3., 5., 6., 7. un 9.daļu. Atklāta konkursa nolikumā izvirzītās pretendentu atlases prasības
ir objektīvas un samērīgas. Pretendentiem izvirzīto Tehniskā aprīkojuma prasību līmeņa
pazemināšanas gadījumā tiktu apdraudēta šī pakalpojuma sniegšana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Papildus tam ņemams vērā apstāklis, ka iepirkums par Auces novada pašvaldības ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas sezonā, nemainot pretendentiem izvirzītās atlases
prasības un Tehniskās specifikācijas prasības, tiek izsludināts ik kalendāro gadu. Iepriekšējos
kalendārajos gados ir saņemti vairāki piedāvājumi no dažādiem piegādātājiem, kuri atbilda
pretendentiem izvirzītajām atlases prasībām.
16. Lēmuma pamatojums iepirkuma procedūras izbeigšanai iepirkuma priekšmeta 1., 2.
un 4.daļā:
Sakarā ar to, ka uz iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 4.daļām netika saņemts neviens piedāvājums,
iepirkuma komisija 2017.gada 10.oktobra sēdē pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru uz
iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 4.daļu.
17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti
interešu konfliktu gadījumi.

Komisijas priekšsēdētāja
Komisijas sekretāre

(personīgais paraksts)
(personīgais paraksts)

I.Kalve
I.Kleinberga
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