Burtnieku novada pašvaldība
(reģ. 90009114148)
Atklāts konkurss
„Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
ZIŅOJUMS
Burtnieku novada Valmieras pagastā, 29.10.2018. plkst. 10:57
Pasūtītāja nosaukums:
Burtnieku novada pašvaldība
Pasūtītāja adrese:
Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jāņa Vintēna iela 7 (LATVIJA), LV-4206
Iepirkuma identifikācijas numurs:
BNP2018/21ELFLA
Iepirkuma procedūras veids:
Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]
Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:
Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve
Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā
internetā:
18.09.2018.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja
attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Iepirkumu procedūru veic Burtnieku novada pašvaldības Iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar
Burtnieku novada pašvaldības 28.06.2017. pašvaldības domes lēmumu Nr.141 (prot.Nr.12 (2), 3
p.) (turpmāk tekstā – Komisija):
Vadītājs
Guntis Braslis no 13.09.2018
Sekretārs
Pēteris Rava no 13.09.2018
Loceklis
Valērijs Seilis no 13.09.2018
Loceklis
Gatis Cukmacis no 13.09.2018
Loceklis
Mārtiņš Klaviņš no 13.09.2018
Loceklis
Jānis Leitis no 13.09.2018
Loceklis
Signe Pilsneniece no 13.09.2018
Ekspertu saraksts:

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:
Iepirkumu komisija
Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja
attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums
piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds
veikts):
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.10.2018. plkst. 10:00
Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]
Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:
Prasība: Finanšu piedāvājums, bez PVN
Pretendenta nosaukums
"Limbažu ceļi" SIA

Piedāvātā cena
EIRO 296923

Ja samazināts kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu
nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma
procedūru]
Izraudzīšanas iemesli

Pretendenta nosaukums
"Limbažu ceļi" SIA
Zemākā cena

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jāņa Vintēna iela 7 (LATVIJA), LV-4206,
11.10.2018 10:00
Pretendenta (-u), kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma)
slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un līgumcena:
Pretendenta nosaukums
"Limbažu ceļi" SIA

Izvēles pamatojums
Līgumcena
Zemākā cena
EIRO 296923

Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām;
var iekļaut citas sadaļas]
Pretendenta nosaukums
"Limbažu ceļi" SIA

Kopvērtējums
Atbilst

Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām;
var iekļaut citas sadaļas]
Pretendenta nosaukums
"Limbažu ceļi" SIA

Kopvērtējums
Atbilst
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Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis
(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem):
[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens
piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]
Pasūtītāja izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
1. Nolikuma tika noteiktas prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo
stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām:
1.1. reģistrāciju reglamentē LR normatīvie akti;
1.2. apgrozījuma prasības par pēdējiem 3 gadiem noteiktas objektīvas un samērīgas, t.i.2 reizes
lielāks nekā iepirkumā piedāvātā līgumcena;
1.3. pieredzes prasības noteiktas objektīvas un samērīgas, t.i. 2 līdzvērtīgi objektu izpilde
pēdējos 5 gados;
1.4. atbildīgā personāla Darbu izpildei piesaistei prasības noteiktas objektīvas un samērīgas t.i.
būvdarbu vadītājs ar 2 līdzvērtīgu objektu pieredzi, darba aizsardzības speciālists.
2. Par Nolikumā ietvertajām prasībām no ieinteresētajiem piegādātājiem nav saņemti jautājumi,
kā arī neviens no ieinteresētajiem pakalpojuma sniedzējiem tās nav apstrīdējis.
3. Nozarē ir pakalpojuma sniedzēji (lielākā daļa nozares uzņēmumu) kas atbilst Nolikumā
izvirzītajām prasībām, tādēļ nākas secināt, ka tie nav pieteikušies ar prasībām nesaistītu iemeslu
dēļ.
4. Iepriekš (2018.gadā) Pasūtītājs veica līdzvērtīga apjoma iepirkumu (ID Nr.2018/5ELFLA) ar
tādām pašām izvirzītajām pretendentu atlases prasībām un tajā tika saņemti vairāki
piedāvājumi. Viena piedāvājuma saņemšana šajā konkursā norāda uz to, ka citi ieinteresētie
piegādātāji nav ieinteresēti iepirkuma apjoma dēļ, attāluma dēļ, vai pietiekami liela darba
apjoma dēļ citiem Pasūtītājiem.
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