IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS PAR IEPIRKUMA
„A.Kalniņa ielas ietves posma izbūve Saulkrastos, Saulkrastu novadā”
identifikācijas Nr. SND 2016/33
PĀRTRAUKŠANU

Saulkrastos
Pasūtītājs
Iepirkuma veids
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
CPV kods

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv un
www.saulkrasti.lv
Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

04.10.2016.
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680,
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160,
tālr. 67951250, 67142513, e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
nosacījumiem
A.Kalniņa ielas ietves posma izbūve Saulkrastos, Saulkrastu
novadā
SND 2016/33
45233260-9 (Gājēju celiņa būvdarbi)
Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu ar nosacījumu, ka
pretendents
atbilst
Nolikumā
noteiktajām
pretendentu
noformējuma, atlases/kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma
prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un piedāvājums atbilst
Pasūtītāja finanšu iespējām.
20.09.2016.

03.10.2016.līdz plkst.11:00, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 107.kabinetā
03.10.2016.
Pretendenta nosaukums
SIA „Būvtehnikas Pakalpojumi”
Reģ.Nr. 45403026356
SIA „Buildimpeks”
Reģ.Nr.40103376961

Pretendentu nosaukums un to
piedāvātās līgumcenas

Lēmuma pamatojums par
iepirkuma pārtraukšanu

SIA „GP Holding”
Reģ.Nr. 40103638943
SIA „Limbažu ceļi”
Reģ. Nr. 46603000113
SIA „MI-2”
Reģ.Nr.40103460139
AS „Ceļu pārvalde”
Reģ.Nr. 40003034263

Piedāvātās līgumcenas
EUR (bez PVN)
43 251,88
39 254,15
39 412,75
54 530,92
38 507,61
49 604, 20

SIA „Dakstiņa Jumti”
30 765, 12
Reģ.Nr. 44103055643
Izvērtējot pretendentu tehniskos piedāvājumus, komisija konstatēja,
ka atbilstoši SIA „Vertex projekti” izstrādātajam būvprojektam
„A.Kalniņa ielas, posmā Ainažu iela – Vidrižu iela, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, rekonstrukcija, 2B būvniecības kārta”, darbu
apjomos (Nolikuma 7.pielikums) netika iekļauti būtiski darbi, lai
realizētu A.Kalniņa ielas ietves posma izbūvi.
Līdz ar to iepirkums tiek pārtraukts, jo nepieciešams papildināt un
precizēt tehniskās specifikācijas.

Cita informācija

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru
attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas
uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas
kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

