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Komisijas priekšsēdētājs Alfons Žuks
Komisijas locekļi: Juris Līcis, Aina Pečauska, Andris
Baldunčiks, Ināra Erte.
Komisijas sekretāre Silvija Eglīte.
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Komisijas
izveidošanas
pamatojums
Pasūtītājs
Iepirkuma
identifikācijas
Nr.
Iepirkuma
priekšmets un tā
īss apraksts
Datums,
kad
paziņojums par
līgumu publicēts
Pretendentu
atlases kritēriji

Pieaicinātais eksperts: būvinženieris Gatis Puzāns
Viesītes novada domes sēdes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr. 5
(protokols Nr.10)
Viesītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045353, Brīvības
iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
VNP 2017/04 ELFLA
Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede- Ikšķiles pārbūve
atbilstoši būvprojektam

Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā - 24.02.2017.
http://www.viesite.lv/?page_id=30271 24.02.2017.
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (
ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju
apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība), kā arī apakšuzņēmēji ( ja pretendents Pakalpojuma
sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību
aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības
dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu
apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno
piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvdarbus, ir reģistrēts
Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā arvalstīs,
vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence,
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts
normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences,
sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
Pretendents var apliecināt, ka sagatavojis neatkarīgi izstrādātu
piedāvājumu.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta nosacījumiem
pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru
sniedzamo būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma

vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei
nododamo būvdarbu līguma daļu.
Ja pretendents sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa, kā arī
tehnisko un profesionālo spēju pierādīšanai balstās uz
apakšuzņēmēju, tad šim apakšuzņēmējam obligāti jābūt iesaistītam
līguma izpildē.
Pretendenta (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai
piegādātāju apvienība, vismaz vienam no biedriem) gada vidējais
finanšu apgrozījums būvniecībā Pretendenta darbības iepriekšējo trīs
gadu (2016., 2015., 2014.) laikā ir vismaz EUR 1170000 bez PVN.
Pretendentam (arī katram no personālsabiedrības vai piegādātāju
apvienības biedriem un apakšuzņēmējam, uz kā pieredzi pretendents
balstās) ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji pēdējā
noslēgtā pārskata gadā, ko raksturo:
 likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)
≥1,0;
 pozitīvs pašu kapitāls.
Pretendentam ( ja piedāvājumu iesniedz pesonālsabiedrība vai
piegādāju apvienība, tad vismaz vienam no personālsabiedrības vai
piegādātaju apvienības biedriem) ir pieredze kā ģenerāluzņēmējam
ceļu būvdarbu (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana) līgumu
izpildē iepriekšējos 5 (piecos) gados1, kuros izbūvēto ceļu garums
ne vairāk kā trīs līgumu ietvaros kopā nedrīkst būt mazāks par 6000
m.
Izbūvētajiem objektiem jābūt pabeigtiem un līgumā noteiktajā
termiņā nodotiem ekspluatācijā.
Pretendents nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sertificētu
atbildīgo ceļu būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējos piecos2 gados ir
vadījis vismaz divus ceļu būvdarbu (jauna būvniecība, pārbūve,
atjaunošana) līgumus. Ne vairāk kā divu līgumu ietvaros izbūvētā
ceļa garums kopā nav mazāks 3000 m
Pretendents nodrošina atbildīgo darba aizsardzības koordinatoru.
Darba aizsardzības koordinators saskaņā ar 2003. gada 25. februāra
MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus” nosacījumiem.
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Pretendentu
izvēles kritērijs
10. Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš:
11. Piedāvājuma
atvēršanas vieta,
datums un laiks

u.c. prasības saskaņā ar nolikumu
Zemākā cena
03.04.2017. plkst. 16:30
Deputātu sēžu zāle, Brīvības iela 10, Viesīte
03.04.2017. plkst. 16:30

Ar iepriekšējiem pieciem gadiem saprot 2012.,2013., 2014., 2015., 2016. gadus un periodu 2017.gadā
līdz piedāvājuma iesniegšanai.
2
Ar iepriekšējiem pieciem gadiem saprot 2012.,2013., 2014., 2015., 2016. gadus un periodu 2017.gadā
līdz piedāvājuma iesniegšanai.
1
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12. Iesniegtie
piedāvājumi

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
N.p.k
fiziskai personai vārds, uzvārds)
1.
PA „VT KUUM”,
(pārstāvis SIA „Vides
tehnika”, reģ. Nr.
40103191846)
2.
SIA „Mikor”, reģ. Nr.
45403001297
3.
SIA „Baustelle”, reģ.
Nr. 50003535231
4.
SIA „Ošukalns”, reģ.
Nr. 45403003353
5.
SIA „Aļņi AS”, reģ.
Nr. 42403009452
6.
SIA „Brēķu studenti”,
reģ. Nr.45404003613
*Pēc aritmētisko kļūdu labošanas
piedāvājuma cena
**Pēc aritmētisko kļūdu
labošanas piedāvājuma cena

13. Pretendenti,
kuru iesniegtie
piedāvājumi
neatbilda
Nolikumā
minētajām
piedāvājuma
iesniegšanas un
ārējā
noformējuma
prasībām
14. Pretendenti, kuri
izslēgti Publisko
iepirkumu
likuma
39.1
panta 1. daļas
kārtībā
15. Pretendenti,
kuru iesniegtie
atlases
dokumenti
neatbilda
Nolikumā
izvirzītajām
kvalifikācijas
prasībām
16. Pretendenti,
kuru iesniegtie
piedāvājumi

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

Piedāvājuma
cena EUR,
bez PVN

03.04.2017.
plkst. 08:20

544239,81

03.04.2017.
plkst. 13:42
03.04.2017.
plkst. 15:36
03.04.2017.
plkst. 15:51
03.04.2017.
plkst. 15:59
03.04.2017.
plkst. 16:14
SIA „Mikor”,
reģ. Nr.
45403001297
SIA „Brēķu
studenti”, reģ.
Nr.
45404003613

430609,16*
495407,94
492484,74
719500,71
633497,96**
442448,96

634365,53

Nav

Nav

SIA „Brēķu studenti”, reģ. Nr.45404003613

Neatbilstība nolikuma 11.6. , 11.10. punkta prasībām

SIA „Brēķu studenti”, reģ. Nr.45404003613

Neatbilstība nolikuma 11.11. punkta prasībām
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17.

18.

19.

20.

neatbilda
Nolikuma
tehniskajās
specifikācijās
izvirzītajām
prasībām
Pretendenti,
kuru iesniegtie
piedāvājumi
neatbilda
Nolikuma
finanšu
piedāvājumā
izvirzītajām
prasībām
Tā pretendenta
nosaukums, ar
kuru
nolemts
slēgt iepirkuma
līgumu
Informācija (ja
tā ir zināma) par
to līguma daļu,
kuru izraudzītais
piegādātājs
plānojis nodot
apakšuzņēmējie
m
Pamatojums
lēmumam par
noraidītajiem
pretendentiem,
kā
arī
par
iepirkuma
procedūras
dokumentiem
neatbilstošajiem
piedāvājumiem

Nav

SIA „Mikor”, reģ. Nr. 45403001297, līgumcena EUR 442448,96
bez PVN

Apakšuzņēmēji piedāvājumā nav iekļauti

Piedāvājumi, kuri noraidīti, jo nav ar zemāko cenu
1.

SIA „Baustelle”, reģ. Nr. 50003535231

2.

PA „VT KUUM”, (pārstāvis SIA „Vides tehnika”,
reģ. Nr. 40103191846)

3.

SIA „Ošukalns”, reģ. Nr. 45403003353

4.

SIA „Aļņi AS”, reģ. Nr. 42403009452

Piedāvājumi, kuri noraidīti, jo neatbilst nolikuma 11.6.,
11.10., 11.11. punktu prasībām
1.

21. Saistītie
protokoli

SIA „Brēķu studenti”, reģ. Nr.45404003613

22.02.2017.

Nolikuma apstiprināšana

03.04.2017.

Piedāvājumu atvēršana

06.04.2017.

Piedāvājumu vērtēšana

19.04.2017.

Piedāvājumu vērtēšana
4

27.04.2017.

Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana

Komisijas priekšsēdētājs
Sekretāre

A. Žuks
_________________________

5

S. Eglīte

