IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielā,

Saulkrastos, Saulkrastu novadā”
identifikācijas Nr. SND 2018/30

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
tālr. 67951250, 67142513, e-pasts: dome@saulkrasti.lv

Pasūtītājs, kas slēdz iepirkuma līgumu

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, Raiņa
iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, tālr. 67951250,
67142513, e-pasts: dome@saulkrasti.lv

Pamatojums iepirkuma metodes izvēlei

Iepirkums atbilstoši
nosacījumiem

Līguma priekšmets

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autostāvvietu un ietves
izbūvei Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās

Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2018/30

iepirkumu

likuma

9.

panta

71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas
pakalpojumi)
71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība
4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

CPV kods

Līguma izpildes termiņš
Paziņojums par līgumu publicēts
tīmekļvietnē: www.iub.gov.lv un
www.saulkrasti.lv

06.08.2018.
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk –
Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
2018. gada 30. maija lēmumu Nr. 612, kas precizēts ar 2018. gada
27. jūnija lēmumu Nr. 668. Komisijas sastāvs mainīts saskaņā ar
2018. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 660.
Bruno Veide, Alens Horsts, Juris Gailis,
Gatis Vīgants, Aleksandrs Inārs Zaharāns

Iepirkumu komisijas izveidošanas
pamatojums

Iepirkumu komisijas sastāvs

Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija
Juridiskās nodaļas juriste Dana Buša
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst
nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.

Iepirkumu procedūras dokumentu
sagatavotāji
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
vērtēšanas kārtība
Piedāvājumu
iesniegšanas
datums un laiks:

Publisko

vieta,

Pretendentu saraksts, kuri iesnieguši
piedāvājumu

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 17.augustam
plkst. 11:00, Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, LV-2160, 1. stāvā, 106. kabinetā.
Pretendenta nosaukums

Piedāvātā līgumcena euro bez
PVN

SIA “BM-projekts”
Reģ. Nr. 40103196966

20181,00

SIA “Projekts EAE”
Reģ. Nr. 44103073494

35000,00

SIA “JOE”
Reģ. Nr. 43603067147

17800,00

SIA “Ceļu komforts”
Reģ. Nr. 44103040845

27423,32

SIA “Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162

23400,00

Pretendents, kuram piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības

SIA “BM-projekts” (Reģ. Nr. 40103196966, juridiskā adrese:
Pārslas iela 3B, Rīga, LV 1002), piedāvātā līgumcena EUR
20 181,00 (divdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit viens euro, 00
centi).

Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

21.08.2018.

Noraidītie un/vai izslēgtie pretendenti

SIA “JOE”, Reģ. Nr. 43603067147, izslēgts no tālākas dalības
iepirkumā, jo pretendenta iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikumā
noteiktajām finanšu piedāvājuma prasībām, proti, pretendenta kopējā
līgumcena par autoruzraudzību visās trijās kārtās kopā ir mazāka par
10% no piedāvātās līgumcenas par būvprojekta izstrādi bez
pievienotās vērības nodokļa.

Lēmuma sagatavošanas vieta un laiks

Saulkrasti, 23.08.2018.

Tiesības iesniegt iesniegumu par
iepirkuma pārkāpumiem

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas
Publisko iepirkumu likuma 9. 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.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

(paraksts)

A.Horsts

Lēmumu sagatavoja

(paraksts)

V.Timermane

