MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
_______________________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr..90009114167 , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
Tālrunis 64251908, fakss 65509888, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

Atklāts konkurss
„Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai (pārvads)
būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”
(Identifikācijas Nr. MNP 2017/3)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Z I Ņ O J U M S
Mazsalacā
2017. gada 3. aprīlī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Mazsalacas novada pašvaldība, reģ. Nr.
90009114167,
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Iepirkuma priekšmets: „Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas
ielai (pārvads) būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2017/3
2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 24.02.2017.
3. Iepirkuma komisija izveidota ar Mazsalacas novada domes sēdes lēmumiem (protokols
11.08.2009. izraksts Nr. 7.,1., 21.04.2011. izraksts Nr. 6.,7., 19.12.2012. izraksts Nr.
21.,37. un 25.04.2014. izraksts Nr. 8.,5. un 18.06.2014. izraksts Nr. 13.,10. )
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Iepirkuma komisijas locekļi:

Viktors Kalniņš
Inguna Liepiņa
Aleksandrs Savickis
Ritvars Sirmais

4. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Pretendentam ir jābūt reģistrētam
komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) un būvkomersantu reģistrā (vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs), rakstisks apliecinājums par vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā
iepriekšējo trīs gadu periodā ir vismaz divas reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līguma
summu, iepriekšējo piecu gadu pieredze būvniecībā, kā galvenajam būvuzņēmējam (līguma
slēdzējs) ir pieredze tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanā, ir veicis ne mazāk, kā
3 (trīs) ceļu vai ielu ar asfaltbetona segumu izbūves (jaunbūve) vai pārbūves darbu
pasūtījuma līgumus (būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem) un izpildījis vismaz
1(vienu) projektēšanas līgumu 3(trīs) gadu laikā, jānodrošina projektēšanas un būvdarbu
izpildē iesaistītajiem speciālistiem (projektētāji un būvdarbu vadītāji) normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izsniegtie būvprakses sertifikāti un jāpievieno CV, informācija par
apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu, ja tādi tiek paredzēti un apliecinājums, finanšu
piedāvājums atbilstoši nolikumam.
Uz Pretendentu un tā apakšuzņēmējiem, ja piesaista, neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1 pantā pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: ir pretendenta piedāvājums ar viszemāko cenu no
piedāvājumiem, kuri atbilst nolikuma prasībām.
6. Piedāvājuma derīguma termiņš noteikts 120 dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas
dienas.
7. Piedāvājumu aplokšņu atvēršanas sēde – 27.03.2017. plkst.11:00
Aplokšņu atvēršanas sēdē piedalījās 2 (divu) pretendentu pārstāvji.
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2017. gada
27. martam plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniegti 2
piedāvājumi:
Nr. p.
k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Iesniegšanas
datums

Iesniegšanas
laiks

Piedāvātā cena
euro (bez
PVN)

1.

SIA „Asfaltbūve”,
40003994881
SIA „ARKO CEĻU BŪVE”,
40003850513

27.03.2017.

10 40

261261,26

27.03.2017.

10 55

240000,00

2.

Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Komisija pārbauda piedāvājuma noformējumu un konstatē:
Pretendentu SIA „Asfaltbūve” un SIA „ARKO CEĻU BŪVE” iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikuma prasībām.
Komisija tālāk vērtē iesniegtos piedāvājumus.
Komisija pārbauda pretendentu kvalifikāciju un konstatē:
Pretendentu SIA „Asfaltbūve” un SIA „ARKO CEĻU BŪVE” iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikuma prasībām.
Komisija tālāk vērtē iesniegtos piedāvājumus.
Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu un konstatē:
Pretendentu SIA „Asfaltbūve” un SIA „ARKO CEĻU BŪVE” iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikuma prasībām.
Komisija tālāk vērtē iesniegtos piedāvājumus.
Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumus un konstatē:
Pretendentu SIA „Asfaltbūve” un SIA „ARKO CEĻU BŪVE” iesniegtajos finanšu piedāvājumos
ir iekļautas visas prasītās izmaksas un nav aritmētisko kļūdu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, EUR (bez PVN).
Pretendentu SIA „Asfaltbūve” un SIA „ARKO CEĻU BŪVE” iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikumā norādītajām prasībām.
Komisija nolemj izvēlēties SIA „ARKO CEĻU BŪVE”, reģistrācijas Nr. 40003850513,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kura piedāvājums atbilst nolikumā
norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.
Iepirkuma komisija veica pārbaudi Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmu datu
bāzēs vai uz SIA „ARKO CEĻU BŪVE” neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi un pēc pārbaudes nekonstatē, ka SIA „ARKO CEĻU
BŪVE” būtu iestājies Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
27.03.2017., nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2017/3 „Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas
līdz Muižas ielai (pārvads) būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, atzīt SIA
„ARKO CEĻU BŪVE”, reģistrācijas Nr. 40003850513, kura piedāvājums atbilst nolikumā
norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „ARKO CEĻU BŪVE”, reģistrācijas Nr. 40003850513, adrese:
2

Mednieku iela 24-62, Ogre, Ogres novads, LV-5003, par projektēšanu un būvdarbiem
iepirkumam „Mazsalacā Parka ielas pārbūve posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai
(pārvads) būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”.
3. Līguma summa 240000,00 euro (bez PVN).
4. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
N.p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Piedāvātā cena,
euro (bez PVN)

Noraidīšanas iemesls

1.

SIA „Asfaltbūve”,
40003994881

261261,26

Nav piedāvājums ar viszemāko cenu

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš

3

