Pārgaujas novads
16.12.2014.
Pamatojums Iepirkuma procedūras izsludināšanai:
Pārgaujas novada pašvaldība, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
PIL) 8. panta sešpadsmitās daļas 2.punktu ir tiesīga nepiemērot šā panta ceturtās un piektās
daļas noteikumus, ja iepirkums atbilst PIL 63.panta pirmās daļas 3.punktam, kas noteic, ka
publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu
procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas
apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot
atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par
līgumu. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja
darbības.
Pārgaujas novada pašvaldības Iepirkumu komisija, saskaņā ar PIL 63.panta pirmās
daļas 3.punktu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā, veic iepirkuma procedūru ‘‘Saldētavu iegāde Āfrikas cūku mēra
ierobežošanas pasākumu īstenošanai Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā’’ īstenošanai iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2014/29 turpmāk – Iepirkuma
procedūra.
Iepirkuma procedūra tiek izvēlēta, pamatojoties uz PIL 63.panta pirmās daļas
3.punktu turpmāk minēto apsvērumu dēļ:
1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.322 “Par ārkārtējas
situācijas izsludināšanu’’ (turpmāk – Rīkojums Nr.322) 1.punktu, kas noteic, ka pamatojoties
uz Veterinārmedicīnas likuma 32.pantu, likuma ‘’Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli’’ 5.panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ievērojot zemkopības
ministra sniegto informāciju par nepieciešamību efektīvi apkarot Āfrikas cūku mēri, izsludināt
ārkārtējo situāciju no 2014.gada 2.jūlija līdz 2015.gada 1.janvārim Latvijas administratīvajās
teritorijās.
Saskaņā ar Rīkojuma Nr.322 1.67.apakšpunktu Pārgaujas novads ir viena no
teritorijām, kas tiek iekļauta Rīkojuma 1.punktā noteiktajās teritorijās, kur tiek izsludināta
ārkārtas situācija.
2. Rīkojuma Nr.322 7.punkts noteic, ka attiecīgo novadu pašvaldībām ir pienākums
ierādīt vietu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai un organizēt minētos pasākumus;
nodrošināt tehnikas un citu resursu piesaisti nobeigušos un nogalināto dzīvnieku
sadedzināšanas vai aprakšanas organizēšanai Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā.
3. Pārgaujas novada administratīvā teritorija atrodas ārkārtas situācijas zonā un
Rīkojuma Nr.322 izpildei un Āfrikas cūku mēra apkarošanai nepieciešams iegādāties
‘‘Saldētavu iegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Pārgaujas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’ īstenošanai līdz ar to Pārgaujas novada
Pašvaldības Iepirkumu komisija Iepirkuma procedūrai izvēlas PIL 63.panta pirmās daļas
3.punktā noteikto iepirkuma procedūras metodi.
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