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 2015/18;
3. Iepirkuma priekšmets: „Straupes pamatskolas elektrisko tīklu rekonstrukcija” (CPV
kods –45311000-0);
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 22.jūlijs;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 4.augusta plkst.11:00, Straupes
pagasta pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV –
4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 4 (četri);
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 „ULRE”,
Reģ. Nr.40003533239

04.08.2015.
Plkst. 10.00

17 622,21

2.

SIA „CeltCom”,
Reģ.Nr.44102015893

04.08.2015.
Plkst. 10.43

36 306,99

3.

SIA „Vidzemes energoceltnieks”,
Reģ. Nr.44103008831

04.08.2015.
Plkst. 10.46

29 900,33

4.

SIA „UNIVERSELECTRIC”,
Reģ. Nr.40103299925

04.08.2015.
Plkst. 10.48

26 482,59

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:
Iepirkumu komisija bija izsludinājusi iepirkumu par Straupes pamatskolas elektrisko tīklu
rekonstrukciju Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar 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.
Būvniecības likuma 19.panta pirmā daļa noteic, ka būvniecības procesa dalībniekiem
(zemes īpašnieks, būves īpašnieks, būvdarbu veicējs, būvuzraugs un būveksperts) ir
pienākums būvniecības procesā ievērot normatīvo aktu prasības. Saskaņā ar Būvniecības
likuma 21.panta trešo daļu ekspluatācijā pieņemtas ēkas pārbūves, atjaunošanas vai
restaurācijas laikā, kā arī inženiertīklu un speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos
inženierbūvju būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas laikā to izmantošana pirms
pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par būves
izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, izmantošanas nosacījumi (..).
Straupes pamatskolas elektrisko tīklu rekonstrukcijas – pārbūves darbi paredzēti
Straupes pamatskolā “Mazstraupes pils’’, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.
Elektrisko tīklu pārbūves darbi ietver – elektroinstalāciju nomaiņu, montāžu un citas
darbības saskaņā ar būvprojektu. Pasūtītājs elektrisko tīklu pārbūves darbus bija paredzējis
veikt vasaras sezonā, kad Straupes pamatskolā nekāda darbība nenotiek, t.sk., skolu
neapmeklē skolēni. Pasūtītājam neparedzētu apstākļu dēļ iepirkumu nācās izsludināt
novēloti. Ņemot vērā, ka ar 1.septembri skolu atsāks apmeklēt skolēni, skola ir nodota
ekspluatācijā un to pastāvīgi apmeklēs skolēni, kā arī būvprojektā nav iekļauts izvērtējums
par būves izmantošanu pārbūves darbos, tad Pasūtītāja ieskatā lietderīgi ir pārtraukt
iepirkumu.
Ievērojot iepriekš minēto, Iepirkumu komisija iepirkumu pārtrauc objektīvu apstākļu
dēļ, jo elektrisko tīklu pārbūves darbu veikšana skolas laikā var apdraudēt skolēnu drošību.
12. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 14.augusts;
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.

