AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Ceļa Nr.615 "Lielvaicēni-Vaicēnu karjers" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā”
Aucē, 2018.gada 29.oktobrī
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, reģ.Nr.90009116331, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
LV-3708.
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 2017/19/ELFLA.
Iepirkuma priekšmets: Ceļa Nr.615 "Lielvaicēni-Vaicēnu karjers" posma pārbūve Vītiņu 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.12.00
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”
86 555,39 86 590,35
2. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””

134 004,10 134 090,77

3. SIA “CEĻINIEKS 01”

107 179,33 107 240,07

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena :
Nav
Informācija par izslēgtajiem pretendentiem un noraidītajiem piedāvājumiem, pamatojoties
uz iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu:
Izslēgts iepirkuma pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻINIEKS 01”, jo noteiktajā
termiņā nav iesniedzis komisijas pieprasīto apliecinājumu - apliecinātu izdruku no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) izziņu par to, ka Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CEĻINIEKS 01” 2017.gada 14.augustā
nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā
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pārsniedz 150 euro. Norādītajā termiņā pretendents ir iesniedzis atteikumu no līguma slēgšanas
tiesībām šajā iepirkumā.
Par iepirkuma pārtraukšanu:
Iepirkuma komisija konstatējot, ka gan sākotnēji izraudzītais iepirkuma pretendents SIA “Ceļu
būvnieks”, kuram iepirkumā tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir atteicies no līguma
slēgšanas tiesībām šajā iepirkumā, gan arī kā nākamais izvēlētais iepirkuma pretendents Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “CEĻINIEKS 01”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir
iesniedzis atteikumu no līguma slēgšanas tiesībām šajā iepirkumā, ir atzinusi, ka vadoties no
Publisko iepirkumu likuma 2.panta un līdzīgu apstākļu regulējuma par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu gadījumos, kad arī nākamais pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma cenu), atsakās no līguma
slēgšanas tiesībām (LR MK 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un
metu konkursu norises kārtība” 23.punkts), iepirkuma procedūra ir pārtraucama, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu un 9.panta
piecpadsmito daļu, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma “Ceļa Nr.615
"Lielvaicēni-Vaicēnu karjers” posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā”, iepirkuma
identifikācijas Nr. ANP 2017/19/ELFLA, procedūru.
Komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts)

I.Kalve

Komisijas locekļi

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

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