AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Ceļa Nr.108 "Liekaļi-Pūpoli" posma pārbūve Vecauces pagastā, Auces novadā”
Aucē, 2018.gada 3.oktobrī
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, reģ.Nr.90009116331, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV3708.
Iepirkuma komisija:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Ingrida Kalve
Iepirkumu komisijas locekļi:
Inese Valtere
Ilmārs Matvejs
Guntis Šēfers
Gints Memmēns
Pamatojums: Auces novada domes 2017.gada 30.augusta lēmums Nr. 296 „Par Auces novada
pašvaldības iepirkuma komisijas apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 21.§).
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:
Ingrida Kalve
Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar PIL 9.panta
regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2017/18/ELFLA.
Iepirkuma priekšmets: Ceļa Nr.108 "Liekaļi-Pūpoli" posma pārbūve Vecauces pagastā, Auces
novadā
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā: 01.08.2017.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma Nolikumā
Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām
iepirkuma noteikumu prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 14.augusta plkst.11.00
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:
Nr.
Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, Piedāvājuma cena Pārrēķinātā
p.k.
fiziskai personai - vārds, uzvārds)
EUR bez PVN
piedāvājuma cena,
ņemot vērā likumiski
noteiktās darba devēja
VSAOI apmēra
izmaiņas no 01.01.2018.,
EUR bez PVN
1. SIA “Ceļu Būvnieks”
99 295,54 99 345,58
2. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””

141 009,52 141 090,20

3. SIA “CEĻINIEKS 01”

126 742,73

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena:
2018.gada 15.martā iepirkuma komisija, izskatot iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus un
konstatējot, ka piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma
prasībām, ir iesniedzis iepirkuma pretendents SIA “Ceļu Būvnieks”, bija pieņēmusi lēmumu pieņemt
iepirkuma pretendenta SIA “Ceļu Būvnieks”, reģistrācijas numurs 40003916711, piedāvājumu, piešķirot
iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības par ceļa Nr.108 “Liekaļi-Pūpoli” posma pārbūves darbu veikšanu
Vecauces pagastā, Auces novadā par iepirkuma cenu 99 345,58 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs
simti četrdesmit pieci euro 58 centi), neieskaitot PVN.
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Tā kā līdz šim iepirkuma “Ceļa Nr.108 “Liekaļi-Pūpoli” posma pārbūve Vecauces pagastā, Auces
novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs ANP 2017/18/ELFLA, ietvaros ar SIA “Ceļu Būvnieks”
nav panākta vienošanās par būvdarbu līguma noslēgšanu, iepirkuma komisija 2018.gada 5.septembī
nosūtīja SIA “Ceļu Būvnieks” vēstuli Nr.2-10/683 ar lūgumu ne vēlāk kā līdz 2018.gada
10.septembrim sniegt atbildi par to, vai SIA “Ceļu Būvnieks” izmantos tam piešķirtās līguma
slēgšanas tiesības iepirkumā “Ceļa Nr.108 “Liekaļi-Pūpoli” posma pārbūve Vecauces pagastā, Auces
novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs ANP 2017/18/ELFLA. SIA “Ceļu Būvnieks” iepirkuma
komisijas noteiktajā termiņā atbildi nav iesniedzis, kamdēļ ir uzskatāms, ka SIA “Ceļu Būvnieks” ir
atteicies no tam piešķirtajām tiesībām slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā.
Ievērojot minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto, kā arī papildus
vadoties no analoģijas - līdzīgu apstākļu regulējuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu gadījumos, kad pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju (LR MK 2017.
gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
23.punkts), iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents SIA “Ceļu Būvnieks” ir izslēdzams no
iepirkuma procedūras un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas nākamajam
pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar viszemāko
iepirkuma cenu).
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2. un 9.pantu, iepirkuma komisija
nolemj :
Pieņemt iepirkuma pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība
“IGATE””, reģistrācijas numurs 41703001139, piedāvājumu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības par
ceļa Nr.108 “Liekaļi-Pūpoli” posma pārbūves darbu veikšanu Vecauces pagastā, Auces novadā,
saskaņā ar iepirkuma pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība
“IGATE”” iesniegto piedāvājumu par kopējo iepirkuma līgumcenu 141 090,20 EUR (viens simts
četrdesmit viens tūkstotis deviņdesmit euro 20 centi), neieskaitot PVN.
Informācija par izslēgtajiem pretendentiem un noraidītajiem piedāvājumiem, pamatojoties uz
iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu:
1) Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma Nolikuma 6.3.3., 6.6.18., 8. un 9.punkta
nosacījumiem ir nolēmusi atzīt iepirkuma pretendenta SIA “CEĻINIEKS 01” , reģistrācijas numurs
44103022572, iesniegto piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un
iesniegto piedāvājumu noraidīt.
2) Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.un 9.pantu, ir izslēgusi SIA
“Ceļu Būvnieks”, reģistrācijas numurs 40003916711, no iepirkuma procedūras saskaņā lēmumā
minēto motivāciju.
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