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Pasūtītāja nosaukums
Pārgaujas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116276, „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas
novads, LV – 4151
Iepirkuma identifikācijas numurs
PNP 2018/9
Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss(turpmāk – konkurss)
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
internetā
08.06.2018.
Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
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.§).
Komisijas priekšsēdētāja Ilze kalniņa;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Anita Dzalba;
Komisijas locekļi Ilvars Blodis, Andris Erenbots, Druvis Kreituzis
Pretendentiem noteiktās atlases un kvalifikācijas prasības (norādīti attiecīgie Konkursa nolikuma
(turpmāk – Nolikums) punkti, saglabājot Nolikuma punktu numerāciju
3.1.
Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
3.1.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie
dokumenti) ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa
sadaļā;
4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN ATBILSTĪBU APLIECINOŠIE DOKUMENTI
4.1.

Prasība par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai;

4.2.

Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību prasībai par profesionālās
darbības veikšanu un pasūtītāja patstāvīgi iegūstamā informācija par
pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

4.3.

Prasības par pretendenta kvalifikāciju, saimniecisko un finansiālo stāvokli un
tehniskajām un profesionālajām spējām.

4.4.

Dokumenti un informācija, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju,
saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskās un profesionālās prasības.

Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2018. gada 10. jūlijs plkst. 15.00
Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumu un to piedāvājumu cenas(Sk.
pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumu komisijas 2017. gada 10. jūlija protokola pielikumā –
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas šā konkursa sadaļā ģenerētajā

piedāvājumus iesniegušo pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā).
SIA “AJ Power”, SIA “Geton Energy”, SIA”Latvenergo”.
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks, vieta
Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, 10.07.2018., pl.15:00
Informācija par to iepirkuma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem
Tāda informācija nav zināma
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu, un līgumcena (sk. komisijas 13. septembra protokolu
Nr.72 un Iepirkumu uzraudzības biroja paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ).
Komisija pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt šādam pretendentam: SIA “AJ
Power”, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošiem piedāvājumiem.
1. SIA “Geton Energy” piedāvājums ir noraidīts , jo pretendenta piedāvājums neatbilst
Nolikuma 3.3. un 3.4. apakšpunktos noteiktajām prasībām (informāciju par piedāvājuma
neatbilstības iemesliem sk. komisijas 2018. gada 13. septembra protokolā Nr.72).
2. SIA”Latvenergo” piedāvājums ir noraidīts , jo pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma
4.4. apakšpunktā noteiktajai prasībai (informāciju par piedāvājuma neatbilstības iemesliem
sk. komisijas 2018. gada 13. septembra protokolā Nr.72).
Lēmuma pamatojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
Tāds lēmums nav pieņemts
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.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Ilze Kalniņa
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