IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
„Ielu, laukumu apgaismes tīklu un satiksmes regulēšanas ierīču (luksoforu) uzturēšana un
apsaimniekošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” identifikācijas
numurs SND/2017/5

Saulkrastos

2017.gada 6. jūnijā

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu

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

Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2017/5/

Iepirkuma komisijas sastāvs un
izveidošanas pamatojums

Iepirkumu procedūras dokumentu
sagatavotāji
Iepirkuma līguma priekšmets
Informācija par iepirkuma
priekšmetu
Līguma izpildes termiņš
CPV kods

Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisija, kas
izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada
25.marta lēmumu (domes sēdes protokols Nr.4 §55) un
2016.gada 28.decembra lēmumu par izmaiņām Iepirkumu
komisijas sastāvā (domes sēdes protokols Nr.18/2016 §55):
Komisijas priekšsēdētājs:
Andrejs Arnis, pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Guntars Zonbergs, Saulkrastu novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Andris Silavnieks, Saulkrastu novada domes deputāts
Māris Vītols, Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājs
Halina Bila, Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas
vadītāja
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 izpilddirektors Aivars Gavars
Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka
Juridiskās nodaļas juriste Sabīna Podskočija
Ielu, laukumu apgaismes tīklu un satiksmes regulēšanas ierīču
(luksoforu) uzturēšana un apsaimniekošana Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās
12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža
50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās
pakalpojumi)

apkopes

Pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības
Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts Latvijas
Republikas 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 minimālais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu
laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz EUR 90 000 (euro).
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014.,2015.,2016.g.) laikā ir realizējis vismaz 2 (divus) šim
iepirkumam līdzīga rakstura pakalpojumus. Šī iepirkuma ietvaros par līdzīga rakstura pakalpojumiem
tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
a) kopējais apkalpojamo gaismas punktu skaits ne mazāk par 1300 gabaliem;
b) pakalpojuma veids: ielas apgaismojuma tīklu uzturēšana;
c) apkalpojamais tīklu kopgarums (kilometros) administratīvajā teritorijā ir ne mazāks par 50 km;
d) satiksmes regulēšanas ierīču (luksoforu) darbības uzturēšana/aprīkošana ar luksoforiem.

Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists (-i), kuram ir tiesības veikt elektroietaišu tehnisko parametru
pārbaudi un mērīšanu līdz 1 kV, elektrotīklu ar spriegumu līdz 1kV izbūves un ekspluatācijas darbus, kā
arī veikt šo darbu uzraudzību, un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena)
līguma par ielu (apdzīvotās vietās) apgaismojuma uzturēšanas darbu vadīšanu, kura ietvaros 24 h
diennaktī visa gada garumā veiktas dežūras un avārijas remontdarbi ielu apgaismojumam.
Pretendents uz līguma darbības laiku uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par
Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ darbu izpildes laikā nodarīto kaitējumu trešo personu un
Pasūtītāja pārstāvja dzīvībai un veselībai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešo personu un Pasūtītāja
mantai. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums ir slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā
100 000 euro gadā.
Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkumā paredzēto darbu
izpildei.
Paziņojums par līgumu publicēts:
www.iub.gov.lv
19.04.2017.
un www.saulkrasti.lv
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
vērtēšanas kārtība

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu,
iepirkumu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru
nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada
vieta, 27.maijam, plkst. 11.00, Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos,
Saulkrastu
novadā,
LV-2160,
1.stāvā,
107.kabinetā.
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 2.stāvā domes zālē
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
10.05.2017. plkst.11.00 (tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas
datums un laiks:
termiņa beigām).
Piedāvājumu iesniegšanas
datums un laiks:

Pamatojums iepirkuma metodes
izvēlei

Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu (Atklāts konkurss)

Pretendentu saraksts, kas iesnieguši
piedāvājumu

SIA “Amanda-EA”,

53 099,20

(Reģ.Nr. 40103102570)

Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena
SIA “Amanda-EA” (Reģ.Nr. 40103102570, juridiskā adrese: Bīriņu iela 3-25, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, LV-2160). Piedāvātā līgumcena 53 099,20 euro bez PVN
Piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums

Komisija
izvēlas
saimnieciski
visizdevīgāko
piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā
noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un
tehniskā piedāvājuma prasībām, un nav atzīts par
nepamatoti lētu.

Informācija par to iepirkuma daļu,
pretendents
iepirkuma
kuru izraudzītais pretendents plānojis Izraudzītais
apakšuzņēmējus piesaistīt nav plānojis.
nodot apakšuzņēmējiem
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums
Pamatojums iepirkuma procedūras
nepārtraukšanai
gadījumā,
ja
piedāvājumu ir iesniedzis viens
pretendents
Saulkrastu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Ziņojumu sagatavoja

līgums

izpildē

05.06.2017.
Konkursa nolikumā noteiktās prasības ir objektīvas,
samērīgas iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā
noteikto mērķu sasniegšanu.
Konkrētā konkursa ietvaros ir izvirzītas tikai obligātās
prasības, kas attiecas uz pretendenta tiesībām un spējām veikt
līguma izpildi.
A.Arnis

D.Kučeruka

