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 2015/11;
3. Iepirkuma priekšmets: „Straupes centra publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo
automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas, Straupe, Straupes pagasts,
Pārgaujas novads” (CPV kods –45000000-7);
4. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Publisks
būvdarbu līgums, kura paredzamā līgumcena ir 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par
170 000 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) – 2015.gada 27.maijs;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 8.jūnija plkst.12:00, Straupes
pagasta pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV –
4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 6 (seši);
9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus (to iesniegšanas secībā) un
viņu piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.

Pretendents
(juridiskai personai – nosaukums,
fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

1.

SIA „Būvenergo A”,
Reģ. Nr. 43603014154

05.06.2015.
Plkst. 10.10

67 973.01

2.

SIA „Smart Energy”,
Reģ.Nr.40103167365

05.06.2015.
Plkst. 11.17

78 150.19

3.

SIA „LIMBAŽU CEĻI”,
Reģ.Nr.46603000113

05.06.2015.
Plkst. 11.25

67 108.05

4.

SIA „MITBAU AC”,
Reģ. Nr.43603066688

08.06.2015.
Plkst. 10.28

54 242.32

5.

SIA „MT Sēta”,
Reģ.Nr.40103763392

08.06.2015.
Plkst. 11.15

80 685.29

6.

SIA „BUILDIMPEKS”,
Reģ.Nr.40103376961

08.06.2015.
Plkst. 11.45

65 894.57

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši
iepirkuma nolikuma 6.2.7.apakšpunktam;
11. Iepirkuma komisijas pieņemtais lēmums un tā pamatojums:
Pasūtītājs bija izsludinājis iepirkumu ‘’Straupes centra publiskās teritorijas
labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas,

Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads’’ par būvdarbu veikšanu Publisko iepirkumu
likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantā noteiktajā kārtībā. Saskaņā PIL 8.2 panta vienpadsmito
daļu, pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
Iepirkumu uzraudzības birojs ir norādījis 03.04.2014. Skaidrojumā par iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar PIL 38.pantu, kas pēc analoģijas ir
piemērojama arī iepirkumiem, kas izsludināti saskaņā ar PIL 8.2 pantu, kas noteic, ka
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, izvērtējot
iemeslu pamatotību, ko varētu pieņemt šādos gadījumos: - pasūtītājam ir zudusi vajadzība
pēc šāda iepirkuma; - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos;
- iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas; - nav izvēlēta atbilstoša
iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL; - citos gadījumos.
Pasūtītājs konstatē, ka ir jāpārtrauc izsludinātais iepirkums, jo nepieciešamas būtiskas
izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos. Pasūtītājs, veicot iesniegto piedāvājumu
izvērtēšanu, kopsakarā ar būvprojektu, konstatē, ka veicamie būvdarbi – vieglo automašīnu
stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas – “Mazstraupes pils’’ ir paredzēti valsts
nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Mazstraupes viduslaiku pils un valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa Mazstraupes pils ar parku teritorijā un aizsardzības zonā.
Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību’’ 23.panta pirmo daļu,
kultūras pieminekļu aizsardzības zonā darbības, kas ietekmē kultūrvēsturisko vidi
(piemēram, būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mežsaimnieciska darbība,
tādu iepriekš neidentificētu priekšmetu izcelšana no zemes vai ūdens, kuriem varētu būt
vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība), drīkst veikt tikai ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.
Pasūtītājs konstatē, ka būvprojektā nav iepriekš minētā Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atļauja par kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām, veicot
būvniecības darbus.
Ņemot vērā, ka pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas
saņemšanas par aizsardzības prasībām var izmainīties arī iepirkuma piedāvājumā
iesniedzamie dokumenti, pretendentu prasības u.c., tad pasūtītājam izsludinātais iepirkums
ir jāpārtrauc, jo ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
12. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 18.jūnijs;
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.

