AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Auces vidusskolas telpu atjaunošana”
Aucē, 2017.gada 15.maijā
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, reģ.Nr.90009116331, Jelgavas iela 1,Auce, Auces novads, LV3708.
Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar PIL 9. panta
regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2017/7.
Iepirkuma priekšmets: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā: 12.04.2017.
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 26.aprīļa plkst.10.00
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:
N.
p.k
.

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

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

1.

SIA “Kurzemes SCO”

204 693,61

2.

SIA “PRO DEV”

147 103,77

3.

SIA “MD Būvnieks”

126 438,63

4.

SIA “Skorpions VS”

135 040,58

5.

SIA “BILDBERG”

145 986,74

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena:
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis iepirkuma Nolikuma
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvājuma cenu – SIA “BILDBERG”, reģ.
1

Nr.43603028417, par iepirkuma cenu 145 986,74 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit seši euro 74 centi), neieskaitot PVN.
Informācija par izslēgtajiem pretendentiem un noraidītajiem piedāvājumiem, pamatojoties uz
iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu:
- iepirkuma pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MD Būvnieks” savā piedāvājumā
savas kvalifikācijas apliecināšanai ir iekļāvis:
a) Apliecinājumu (piedāvājuma 8.lp.) par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu
iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados (2014., 2015.,2016.), no kura redzams, ka pretendenta
vidējais gada finanšu apgrozījums ir 162 993 EUR. Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 7.3.1 punktā
noteikto kvalifikācijas prasību pretendentiem, pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam
iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados (2014., 2015., 2016.) vismaz 2 (divas) reizes jāpārsniedz
pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN), tas ir, pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam jābūt
vismaz 252 877,26 EUR (126438,63 x 2). Tādejādi pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (162 993
EUR) neatbilst iepirkuma Nolikuma 7.3.1 punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai pretendentiem.
Vadoties no minētā, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savu
atbilstību iepirkuma Nolikuma 7.3.1. punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kas nosaka
to, ka pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados
(2014., 2015., 2016.) vismaz 2 (divas) reizes jāpārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN);
b) Pretendenta veikto būvdarbu sarakstu (piedāvājuma 27.-28.lpp.), no kura redzams, ka
pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai šajā sarakstā ir iekļāvis 4 (četrus) objektus: 1.objekts Mikrobioloģijas laboratorijas vienkāršotā renovācija Mazā Rencēnu iela 12, Rīga, par līguma summu
80 980,75 EUR bez PVN, 2.objekts - Biroja telpu vienkāršotā atjaunošana, Lāčplēša iela 6, Ogre, par
līguma summu 80 457,84 EUR bez PVN, 3.objekts – kompleksa “Saime” telpu atjaunošanas darbi,
“Tišas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., par līguma summu 75859,33 EUR bez PVN un
4.objektu - Dobeles sākumskolas telpu remontdarbi un elektroinstalācijas darbi, Skolas ielā 11,
Dobelē, par līguma summu 24 560,93 EUR bez PVN, bet pretendenta piedāvātā līgumcena ir 126
438,63 EUR bez PVN. Šajā sarakstā ir tikai viens līdzīga satura objekts – izglītības iestāde (4.objekts),
kurā veikti telpu remontdarbi un elektroinstalācijas darbi.
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 pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu kā
galvenajam būvuzņēmējam ir bijusi pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga
satura un būvapjoma naudas izteiksmē darbu veikšanā līdzīga rakstura un nozīmes publiskās ēkās, un
par ko ir saņemtas pozitīvas (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā)
pasūtītāju atsauksmes;
c) CV un apliecinājumu (piedāvājuma 34.-35.lp.) par ēku būvdarbu vadītāju Haralda Odriņu,
kas nav sagatavots atbilstoši iepirkuma Nolikuma pielikumā Nr.7 esošajai CV un apliecinājuma
veidnei. No iesniegtā CV un apliecinājuma 8.punktā norādītās informācijas, redzams, ka Haralds
Odriņš savas kvalifikācijas apliecināšanai atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā ir norādījis 7 (septiņus)
objektus, no kuriem neviens nav līdzīga satura objekts iepirkuma priekšmetam - izglītības iestāde.
Vadoties no minētā, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savu
atbilstību iepirkuma Nolikuma 7.4.2.2.punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kas
nosaka to, ka būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā kā atbildīgajam būvdarbu
vadītājam ir bijusi pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga satura un būvapjoma naudas izteiksmē objektos
būvdarbu vadīšanā līdzīga rakstura un nozīmes publiskās ēkās. Par līdzīga satura darbiem tiks
uzskatīti tādi darbi objektos, kuru ietvaros ir veikti iepirkuma nolikuma 7.4.1.punktā noteiktie darbi.
Objektiem jābūt pilnībā pabeigtiem un par kuriem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.
- iepirkuma pretendents SIA “SKORPIONS VS” savā piedāvājumā savas kvalifikācijas
apliecināšanai ir iekļāvis:
Pretendenta veikto būvdarbu sarakstu (piedāvājuma 12.-14.lp.) no kura redzams, ka pretendents
savas kvalifikācijas apliecināšanai šajā sarakstā ir iekļāvis 7 (septiņus) objektus, no kuriem tikai divu
objektu (objekts ar kārtas Nr.1 un kārtas Nr.4) vērtība naudas izteiksmē pārsniedz pretendenta
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piedāvāto līgumcenu 135 040,58 EUR bez PVN un kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem iepirkuma
priekšmetam.
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 pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu kā
galvenajam būvuzņēmējam ir bijusi pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga
satura un būvapjoma naudas izteiksmē darbu veikšanā līdzīga rakstura un nozīmes publiskās ēkās, un
par ko ir saņemtas pozitīvas (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā).
Papildus ziņas: procesuālās ekonomijas nolūkos iepirkuma komisija ir veikusi pretendentu
kvalifikācijas atbilstības un tehnisko piedāvājumu pārbaudi tikai tiem iepirkuma pretendentiem,
kuriem potenciāli varētu būt piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības - sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “MD Būvnieks”, SIA “SKORPIONS VS” un SIA “BILDBERG”.
Komisijas priekšsēdētāja

(paraksts)

I.Kalve

Komisijas locekļi

(paraksts)

V.Keršus

(paraksts)

I.Valtere

(paraksts)

G.Memmēns

(paraksts)

G.Šēfers

(paraksts)

I.Kleinberga

Komisijas sekretāre

3

