Pārgaujas novada domes Iepirkuma komisijas
Paziņojums par pieņemto lēmumu
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Pārgaujas novada pašvaldība,
Reģ.Nr.9000911676, „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151;
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2014/24;
3. Iepirkuma priekšmets: „Straupes pagasta sporta zāles rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un
projekta autoruzraudzība” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (CPV kods – 71240000-2);
4. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Publisks pakalpojuma
līgums, kura paredzamā līgumcena ir 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro;
5. Komisija izveidota ar Pārgaujas novada domes 27.06.2013. lēmumu (protokols Nr.9, 21.§);
6. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā internetā (www.iub.gov.lv) – 2014.gada 26.septembris;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 14.oktobrim plkst.11:00, Straupes pagasta
pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 7 (septiņi);
9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus (to iesniegšanas secībā) un viņu
piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.
k.

Pretendents
SIA „Arhitektu birojs Krasts”,

1.

Reģ.Nr.40003683118,
Priedes 7, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”,
2.

Reģ.Nr.42403019889,
18.novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601

SIA „Lūsis V”,
3.

4.

Reģ.Nr.40103502004,
Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046

SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības
fonds”,
Reģ.Nr.40003298105,
Preses iela 2, Ogre, LV-5001

SIA „WONDERFULL”,
5.

Reģ.Nr.44103066473,
Stabu iela 47-26, Rīga, LV-1011

SIA „Baltex Group”,
6.

Reģ.Nr.40103274353,
Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004

Pilnsabiedrība „BM BŪVPROJEKTS”,
7.

Reģ.Nr.40103802844,
Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058

Piedāvājuma
Piedāvājuma cena
iesniegšanas datums
EUR bez PVN
un laiks
09.10.2014.
Plkst. 11.11

22 000.00

10.10.2014.
Plkst. 10.30

17 850.00

13.10.2014.
Plkst. 11.48

18 100.00

13.10.2014.
Plkst. 11.49

23 280.00

13.10.2014.
Plkst. 11.50

17 250.00

13.10.2014.
Plkst. 11.51

32 900.00

13.10.2014.
Plkst. 12.15

17 860.00

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 6.2.8.apakšpunktam;
11. Iepirkuma komisijas pieņemtais lēmums un tā pamatojums:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma
8.1.8.apakšpunktu, iepirkums tiek pārtraukts, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras
dokumentos – Tehniskajā specifikācijā. Pasūtītājs vēlreiz izvērtējot Tehniskās apsekošanas atzinumu
konstatē, ka minētajā atzinumā ir norādīts par sporta zāles siltumizolācijas problēmām, kas nākotnē var

deformēt ēku sienu siltumizolāciju un vienlaikus radīt nevajadzīgus siltuma zudumus. Atzinumā arī
norādīts, ka esošā siltumizolācija nav veikta atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Vienlaikus arī
konstatēts, ka ēkas ventilācijas sistēmas nav atbilstošas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu darbību. Tehniskās
apsekošanas atzinumā 4.1.punktā norādīts, ka iepriekš izbūvējot sporta zāli ir pieļautas kļūdas un tā nav
izbūvēta atbilstoši siltumizolācijas prasībām. Tāpat arī norādīts, ka ārsienām apkures sezonā jāveic
termogrāfija, nosakot vai esošā izolācija ir pietiekoša un vai šuvju vietās neveidojas aukstumtilti,
ārsienu siltinājumam jāveic renovācija vietās, kur līmvjavas kārta nodrupusi un redzams stikla šķiedras
siets.
Viens no Publisko iepirkumu likuma mērķiem ir valsts un pašvaldību līdzekļu efektīva izmantošana
un piegādātāju brīva konkurence un vienlīdzīga attieksme pret tiem.
Ņemot vērā, ka iepirkums bija izsludināts par sporta zāles rekonstrukcijas projekta izstrādi, tad
pasūtītājs, izvērtējot sporta zāli kopumā, kā arī Tehniskās apsekošanas aktā norādīto informāciju
konstatē, ka lai lietderīgi un efektīvi izmantotu pašvaldības līdzekļus un resursus, kā arī izvērtējot visu
objektu kopumā būtu nepieciešams papildināt tehnisko specifikāciju, kurā vienlaikus ar sporta zāles
projektēšanu tiktu paredzēta arī sporta zāles energoefektivitātes uzlabošana, kas sevī ietvertu (ēkas
konstrukciju siltināšana, logu, durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas
uzlabošana, apgaismojuma rekonstrukcija u.c.).
Līdz ar to, lai tiktu ievēroti Publisko iepirkumu likumā noteiktie principi un pasūtītājs izmantotu
savus resursus efektīvi, izsludinātais iepirkums ir jāpārtrauc, jo ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas
iepirkuma procedūras dokumentos.
12. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 20.novembris;
Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2 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 Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.

