Auces novada pašvaldības iepirkuma
„Sporta laukuma pārbūve Aucē”
iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
Aucē, 2017.gada 22.augustā
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: Sporta laukuma pārbūve Aucē saskaņā ar tehniskajām specifikācijām
un SIA “RR ARCHITECTS” izstrādāto būvprojektu “Sporta laukuma pārbūves projekts”,
būvobjekta adrese: Ernesta Dinsberga iela 3, Auce, Auces novads.
5. Galvenā priekšmeta CPV kods: 45212200-8 (sporta objektu celtniecības darbi).
6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ANP 2017/12
7. Paziņojums par līgumu publicēts
(www.iub.gov.lv): 2017.gada 14.jūlijā.

Iepirkumu

uzraudzības

biroja

tīmekļvietnē

8. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Auces novada domes 2013.gada 24.jūlija
lēmumu Nr.223 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisiju” (prot.Nr.8, 31.§)
(turpmāk - Komisija).
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Ingrida Kalve,
Iepirkumu komisijas locekļi:
Vija Keršus,
Inese Valtere
Guntis Šēfers,
Gints Memmēns,
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:
Ingrida Kalve
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 04.augusta plkst.10:00
10. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas:
Pretendents
SIA “Tilts”
Pilnsabiedrība “AKN” (SIA
“NEGOCIO”, SIA “INKO BŪVE”)
SIA “Būvenergo A”
SIA “KULK”
SIA “BILDBERG”

Reģ. Nr.

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (EUR)
50103005351
403 085,74
40103568595
359 235,25
43603014154
524 521,77
41703007150
298 370,60
43603028417
377 259,62

11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2017.gada 04.augusta plkst.10:00 Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, 22.telpā (ēkas 2.stāvā).
12. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:
SIA „KULK”, reģ. Nr. 41703007150, par iepirkuma līgumcenu 298370,60 EUR (divi simti
deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 60 centi), neieskaitot PVN.
Piedāvājuma izvēles pamatojums:

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, noteikts saskaņā ar konkursa nolikuma
6.1.punktu – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājumu vērtēšanas gaitu un pamatojumu piedāvājumu izvēlei skat. iepirkuma komisijas
sēžu protokolā Nr. 7 un Nr. 8.
13. Noraidītie pretendenti, kā arī iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši
piedāvājumi: nav.
14. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” – asfaltbetona
segums (9,5%).
15. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti
interešu konfliktu gadījumi.
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