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IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
„Ēkas/moduļa tipa ēkas projektēšana un būvniecība Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
telpu nodrošināšanai” identifikācijas numurs SND/2017/15
Saulkrastos

2017.gada 1.septembrī

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu

Saulkrastu novada dome
Reģ.Nr.90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2017/15

Iepirkuma komisijas sastāvs un
izveidošanas pamatojums

Iepirkumu procedūras dokumentu
sagatavotāji

Līguma priekšmets
Informācija par iepirkuma
priekšmetu
Līguma izpildes termiņš
CPV kods

Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk –
Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada
domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.54 (protokols
Nr.10/2017§48)
Komisijas priekšsēdētājs:
Andrejs Arnis, pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Bruno Veide, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Komisijas locekļi:
Alens Horsts, Saulkrastu novada domes deputāts
Aiva Aparjode, Saulkrastu novada domes deputāts
Gunita Bukša, Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas
juriste
Astrīda Andersone, Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece
Gatis Vīgants, Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas finanšu daļas vadītājs
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars
Domes priekšsēdētaja vietnieks Bruno Veide
Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka
Juridiskās nodaļas juriste Gunita Bukša
„Ēkas/moduļa tipa ēkas projektēšana un būvniecība
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu
nodrošināšanai”
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.jūlijma
45000000-7 (Celtniecības darbi);
- 71300000-1 (Inženiertehniskie pakalpojumi);
- 71248000-8 (Projekta un dokumentu uzraudzība).

Pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības
Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs,
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas
iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.
Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā (euro bez PVN) par iepriekšējiem 3 (trīs)
finanšu gadiem (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz 500 000 euro bez PVN. Pretendents, kas dibināts
vēlāk, apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu.
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. gadā un 2017. gadā laikā līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 2 (divu) publisku ēku/moduļa tipa ēku projektēšanas

līgumus ēkai ar platību ne mazāku kā 600 m2, kur:
-veikti iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas darbi;
-veikti apkures, siltumtīklu un ventilācijas sistēmu projektēšanas darbi, kuru ietvaros uzstādīti gaisa
apstrādes agregāti;
-veikti iekšējās un ārējās elektroapgādes projektēšanas darbi.
Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis būvdarbus vismaz 2
(divos) ēku/moduļa tipa ēku jaunbūvju objektos, kur:
-veikti būvdarbi ēkā, kuras apbūves platība, ir ne mazāka kā 600 m2;
-veikti iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi;
veikti apkures, siltumtīklu un ventilācijas sistēmu montāžas darbi, kuru ietvaros uzstādīti gaisa apstrādes
agregāti;
-veikti iekšējās un ārējās elektroapgādes būvdarbi.
Objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā.
Pretendentam jānodrošina šādi galvenie speciālisti:
1)Būvprojekta vadītājs, arhitekts, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. gadā un 2017. gadā
laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pildījis arhitektūras daļas vadītāja pienākumus
vismaz 2 (divu) jaunu publisku ēku/moduļa tipa ēku būvniecības būvprojektu izstrādē;
2)Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.
gadā un 2017. gadā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs, ir vadījis būvdarbus vismaz 2 (divos) jaunbūves/moduļa tipa ēku būvdarbu līgumus.
3)sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā;
4)sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
5)sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā.
6)darba aizsardzības koordinators (speciālista izglītībai jāatbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1.apakšpunktā minētajām
prasībām).
Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.
Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
Pretendents nodrošina kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantiju kā līguma izpildes saistību
nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma cenas.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu”.
Paziņojums par līgumu publicēts:
04.08.2017.
www.iub.gov.lv un www.saulkrasti.lv
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu,
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
iepirkumu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka,
vērtēšanas kārtība
ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 28.augustam, plkst. 11.00, Saulkrastu novada domē, Raiņa
datums un laiks:
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 1.stāvā,
107.kabinetā.
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 2.stāvā 202.kabinetā
datums un laiks:
28.08.2017. plkst.11.00
Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu
Pamatojums iepirkuma metodes
izvēlei
likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu (Atklāts konkurss)
Pretendenta nosaukums
Pretendentu saraksts, kas iesnieguši
piedāvājumu

SIA „INOS”
Reģ.Nr. 40003570038

Piedāvātā līgumcena euro bez
PVN
494 650,00

Iepirkumu komisijas lēmums
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.
SIA „INOS” (Reģ.Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Rīgas iela 115A, Salaspils, Salaspils novads, LV2169).Līgumcena par kādu tiks slēgts līgums - EUR 494 650,00 bez PVN.
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

29.08.2017.

Komisija konstatē, ka nolikuma atlases (kvalifikācijas)
noteikumi nesatur prasības, kas varētu ierobežot iespējamos
pretendentus. Atlases (kvalifikācijas) prasības tika noteiktas
Pamatojums iepirkuma procedūras objektīvas un samērīgas, pirms tam iegūstot informāciju par
nepārtraukšanai
gadījumā,
ja citu pasūtītāju rīkotajiem līdzīgajiem iepirkumiem, kuros
piedāvājumu
iesniedza
viens noteiktas līdzīgas prasības. Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos
iegūto informāciju, komisija secina, ka tirgū nav ļoti daudz
pretendents
piegādātāju, kuriem interesē šāda veida iepirkumi, piegādātāju
šī brīža noslodze ir liela, līdz ar to piegādātāji nav ieinteresēti
iegūt konkrētā līguma slēgšanas tiesības un tādēļ ir pieteicies
viens pretendents.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Arnis

Ziņojumu sagatavoja

(paraksts)

D.Kučeruka

