Vecumnieku novada domes
iepirkumu komisijas

LĒMUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015.gada 29.decembrī

1. Komisijas izveidošanas pamats: Vecumnieku novada Domes 22.01.2014. sēdes lēmums (sēdes
prot. Nr.2, 8.§).
2. Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes
prasībām” (ID Nr. VND 2015/28) Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
3. Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933.
4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
Nr.p.k.
Pretendents
Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN)
1.
SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”
19800,00
2.
SIA „CAMPAIGN”
31105, 00
3.
SIA „BM-projekts”
20950,00
4.
SIA „Baltex Group”
13480,00
5. Pamatojums lēmumam par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu
Noraidīts tika SIA „BM-projekts piedāvājums šādu apsvērumu dēļ.
Saskaņā ar instrukcijas 3.4.2.3.apakšpunktu pretendenta rīcībā ir sekojoši sertificēti speciālisti:
Ēku konstrukciju projektētājs, kuram ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir pieredze vismaz 3
(trīs) ēku būvniecības/pārbūves projekta būvkonstrukciju daļas projektēšanā, no kurām vismaz 1
(viena) ir bērnu iestāde vai mācību telpu, kur vienlaicīgi var uzturēties vismaz 50 cilvēki, un šie
projekti ir akceptēti būvvaldē un par tiem ir saņemti pozitīvi ekspertīzes atzinumi. Par veiktajiem
darbiem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.
Piedāvātajam ēku konstrukciju projektētājam ir nepieciešamā pieredze tikai divu ēku būvprojekta
būvkonstrukciju daļas projektēšanā.
Līdz ar to secināms, ka SIA „BM-projekts” piedāvājums neatbilst ēku konstrukciju projektētāja
pieredzei izvirzītajām prasībām - instrukcijas 3.4.2.3. apakšpunkta prasībām un ir noraidāms
saskaņā ar instrukcijas 5.5.2.punktu, kas paredz, ja pretendents neatbilst kādai no instrukcijā
izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
6. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu, līgumcena
Pretendents
Līgumcena, EUR (bez PVN)
13480,00
SIA „Baltex Group”

reģistrācijas Nr.40103274353, juridiskā adrese:
Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004
7. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
Uzvarētājs izraudzīts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai. Pretendenta

piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilst visām iepirkuma instrukcijā izvirzītajām
prasībām.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astoņpadsmito daļu lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētājs:
Izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Finanšu nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Nekustamā īpašuma speciāliste
Saimniecības nodaļas vadītājs
Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists

G.Kalniņš
G.Skribāne
L.Vasermane
A.Petruševics
A.Zvirbulis

