Pārgaujas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM
Pārgaujas novadā, Plācī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:

2018.gada 27.aprīlī
Pārgaujas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116276, „Iktes”,
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151
PNP 2018/10
Atklāts konkurss
Stalbes vidusskolas struktūrvienības energoefektivitātes
pasākumi fasādes un jumta atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas numurs:
Iepirkuma procedūras veids:
Iepirkuma nosaukums:
Paziņojums publicēts IUB mājaslapā:
Paziņojums par grozījumiem publicēts IUB
mājaslapā:
Iepirkumu komisijas izveidošanas datums:

Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

28.03.2018.
nav
Iepirkumu veic Pārgaujas novada domes Iepirkuma komisija
(turpmāk tekstā – Komisija), kas izveidota ar Pārgaujas
novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu “Par Pārgaujas
novada domes Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.9, 21.§).
Viszemākās cenas piedāvājums.
18.04.2018.

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Pretendents
(juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai –
vārds, uzvārds)
AS “Siguldas Būvmeistars”, Reģ.Nr.40003047821,
Gāles iela 27 Sigulda, Siguldas novads, LV- 2150

Piedāvājuma
cena EUR bez
PVN
273 404.31

Darbu
garantijas
termiņš
mēnešos
72

SIA “Accent būve”, Reģ.Nr.50103403091, Vidus iela
226 909.91
61
1, Limbaži, LV- 4001
SIA “Bazalts”, Reģ.Nr.44103000378, L.Laicēna iela
22 561.72
60
1, Valmiera, LV- 4201
Pieteikumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā.
18.04.2018., pl.11:00
III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt
iepirkuma līgumu:

Pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas
iemesli:

IV. LĒMUMS
Lēmums:
Saistītie protokoli:

Būvniecības
termiņš
nedēļās
20

23
16

SIA “Accent Būve” par piedāvājumā piedāvāto:
• līgumcenu 226 909.91 EUR (divi simti divdesmit seši
tūkstoši deviņi simti deviņi eiro un deviņdesmit viens
cents) bez PVN;
• veikto darbu garantijas laiku 61 (sešdesmit viens) mēnesi;
• būvniecības termiņš 23 (divdesmit trīs) nedēļas .
Pretendenta salīdzinošā priekšrocība ir pretendenta
iesniegtais piedāvājums, atbilst visām iepirkuma nolikuma
prasībām un, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 6.7.punktu, ir
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 3.2., 5.1.11. un
6.2.punkta 1.kārtā noteiktajām pretendentu atlases prasībām,
Komisija nolemj noraidīt pretendentu SIA „Bazalts” un
izslēgt to no turpmākas vērtēšanas.

24.04.20018.

41_protokols_18.04.2018. atvēršana;
43_protokols_24.04.2018. lēmuma pieņemšana.
V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu
iesniegumu par 5. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem
(izņemot 5. panta trešajā daļā minētajos gadījumos) Iepirkumu
uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās

vienošanās noslēgšanas 10 dienu laikā pēc dienas, kad šī likuma 37.
panta minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot
elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodot
personiski Komisijas priekšsēdētājai.

