Auces novada pašvaldības iepirkuma
„Miera ielas Auces pilsētā pārbūve”
iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
Aucē, 2017.gada 13.septembrī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Auces novada pašvaldība, reģ. Nr.
90009116331
2. Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708
3. Iepirkuma priekšmets: Miera ielas Auces pilsētā pārbūve (turpmāk - Būvdarbi), saskaņā ar
Nolikumu, Nolikuma II nodaļu „Tehniskā specifikācija” un IV nodaļu „Būvdarbu līguma
projekts”.
4. CPV kodi:
Galvenais CPV kods: 45233140-2 „Ceļu būve”;
Papildu CPV kods: 45231000-5 “Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju
būvdarbi”.
5. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ANP 2017/4/ERAF
6. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē
(www.iub.gov.lv): 2017.gada 28.februārī.
7. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļa vietnē (www.iub.gov.lv): 2017.gada 13.martā.
8. Iepirkuma komisija izveidota:
Ar Auces novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumu Nr. 223 „Par Auces novada pašvaldības
iepirkuma komisiju” (prot.Nr.8, 31.§) un Auces novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu
Nr. 296 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 21.§).
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Ingrida Kalve
Iepirkumu komisijas locekļi:
Ilmārs Matvejs
Inese Valtere
Guntis Šēfers
Gints Memmēns
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:
Ingrida Kalve
9. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības :
Kvalifikācijas prasības pretendentiem ir noteiktas atklāta konkursa nolikuma 14.punktā, kas ir
šī ziņojuma Pielikums Nr. 1.
10. Piedāvājuma izvēles kritēriji : piedāvājums ar viszemāko cenu.
11. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 31.marta plkst.10:00.
12. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas:
Pretendents
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības
sabiedrība “Igate””
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS
CEĻINIEKS”

Reģ. Nr.
40003034263
41703001139

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (EUR)
861 637,39
798 321,67

48503000026

940 138,32
1

SIA “Būvenergo A”

43603014154

694 591,85

13. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2017.gada 31.marta plkst.10:00 Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, sēžu zāle (22.telpa).
14. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena: Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, reģ.Nr.41703001139, par
Miera ielas Auces pilsētā pārbūves darbu veikšanu par iepirkuma cenu 798 321,67 EUR
(septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro 67 centi), neieskaitot
PVN.
Pamatojums: Sakarā ar to, ka iepirkuma pretendents SIA “Būvenergo A” ir atteicies no līguma
slēgšanas tiesībām par Miera ielas pārbūves darbu veikšanu Aucē, līguma slēgšanas tiesības
tiek piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” kā
nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu un kura piedāvājums atbilst
iepirkuma prasībām.
15. Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” plānojis nodot
apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi:
Nr.
p.k.

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

1.

SIA “Komunikāciju
vadība”

43603027464

Veicamo darbu
apjoms (% no
kopējā plānotā
apjoma)
10,2

Veicamo darbu
īss apraksts

Siltumapgādes
komunikāciju
izbūve

16. Noraidītie pretendenti, kā arī iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši
piedāvājumi: nav.
17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti
interešu konfliktu gadījumi.

Komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts)

I.Kalve

Komisijas sekretāre

(personiskais paraksts)

I.Kleinberga
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