AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
Iepirkumā „Bēnes ielas gājēju celiņa posma izbūve Aucē”
Aucē, 2017.gada 09.maijā
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, reģ.Nr.90009116331, Jelgavas iela 1,Auce, Auces novads,
LV-3708.
Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar PIL 9. panta
regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2017/9/ELFLA.
Iepirkuma priekšmets: Bēnes ielas gājēju celiņa posma izbūve Aucē.
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā: 24.04.2017.
Iepirkuma komisija: Auces novada pašvaldības iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar Auces
novada pašvaldības 24.07.2013. domes sēdes lēmumu Nr.223 (protokols Nr.8, 31.§).
Komisijas priekšsēdētāja: Ingrida Kalve
Komisijas locekļi:
Vija Keršus ; Inese Valtere, Gints Memmēns, Guntis Šēfers
Komisijas sekretāre: Ilga Kleinberga
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 08.maija plkst.10.00
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:
N.
p.k
.
1.

Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, fiziskai
personai - vārds, uzvārds)

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

SIA “PRESTONS”

129 994,39

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:
- iepirkuma pretendents SIA “PRESTONS” savā piedāvājumā savas kvalifikācijas apliecināšanai
ir iekļāvis Pretendenta veikto būvdarbu sarakstu (piedāvājuma 5.-6.lp.), no kura redzams, ka
pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai šajā sarakstā ir iekļāvis 3 (trīs) objektus, kuros
bruģakmens ieklāšanas darbu apjoms (m2) katrā objektā ir atbilstošs iepirkuma nolikuma 7.4.1.puntā
noteiktajai prasībai, taču no piedāvājuma sastāvā esošajām atsauksmēm un darbu nodošanaspieņemšanas aktiem (piedāvājuma 31.-36.lp. ) par veikto būvdarbu sarakstā norādītajiem objektiem
(piedāvājuma 5.-6.lp.) nepārprotami redzams, ka pretendents bruģēšanas darbus šajos objektos veicis
kā SIA “Talce” un SIA “Daldehog Latvia” apakšuzņēmējs, kas neatbilst iepirkuma nolikuma 7.4.1.
kvalifikācijas prasībai pretendentiem, kas nosaka to, ka Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā
1

(papildus ņemot vērā arī 2017. gadu) kā galvenajam būvuzņēmējam ir bijusi pozitīva pieredze vismaz
3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma un rakstura līgumu (pasūtījumu) izpildē (pilnībā
pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), par ko ir saņemtas
pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīgiem pēc apjoma darbiem ir uzskatāmi veiktie
bruģēšanas darbi objektos, kur pretendenta pieredzē norādītā katra objekta ietvaros ir veikti
bruģakmens ieklāšanas darbi vismaz 700 m2 platībā, veikti lietus kanalizācijas ārējo tīklu,
elektroapgādes ārējo tīklu un elektronisko sakaru ārējo tīklu izbūve.
Vadoties no minētā, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savu
atbilstību iepirkuma Nolikuma 7.4.1. punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kas
nosaka to, ka iepirkuma Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (papildus ņemot vērā arī
2017. gadu) kā galvenajam būvuzņēmējam nav bijusi pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma
priekšmetam līdzīga apjoma un rakstura līgumu (pasūtījumu) izpildē (pilnībā pabeigti un
ekspluatācijā nodoti darbi līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), par ko ir saņemtas pozitīvas
pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīgiem pēc apjoma darbiem ir uzskatāmi veiktie bruģēšanas darbi
objektos, kur pretendenta pieredzē norādītā katra objekta ietvaros ir veikti bruģakmens ieklāšanas
darbi vismaz 700 m2 platībā, veikti lietus kanalizācijas ārējo tīklu, elektroapgādes ārējo tīklu un
elektronisko sakaru ārējo tīklu izbūve.
Par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta:
Konstatējot, ka vienīgais iepirkuma pretendents SIA “PRESTONS” ir iesniedzis iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošu piedāvājumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 9.panta 13.daļu un iepirkuma Nolikuma 11.1.2.punku, iepirkuma komisija pieņēmusi
lēmumu izbeigt iepirkumu “Bēnes ielas gājēju celiņa posma izbūve Aucē”, iepirkuma
identifikācijas Nr. ANP 2017/9/ELFLA, bez rezultāta.
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