PREIĻU NOVADA DOMES
Atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”
Identifikācijas numurs PND 2018/9AK ERAF
OBJEKTA APSKATE, IEINTERESĒTO PRETENDENTU UN IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr. PND 2018/9AK ERAF - 2
Preiļos, 2018.gada 4.aprīlī plkst. 10.00
Pasūtītājs: Preiļu novada dome
Iepirkuma metode: atklāts konkurss PIL 8.panta 1.daļas 1.punkta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve, saskaņā ar iepirkuma
Nolikumu un Tehniskās specifikācijas prasībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2018/9AK ERAF
Iepirkumu komisija:
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
komisijas locekļi
Sekretāre Irīna Elste

Vladimirs Ivanovs
Aldis Džeriņš
Irīna Elste, Kristīne Ruča, Bonifācijs Kļavinskis

Komisijas izveidošanas pamatojums:
Domes sēdes lēmums (prot. Nr. 9, 17. § p. 17.7. no 07.07.2017.)
Iepirkuma komisijas lēmums (prot. Nr. 2 no 02.08.2017.)
Domes sēdes lēmums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
(prot. Nr. 3 no 21.02.2018.)
Sapulci vada: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Džeriņš
Sapulcē piedalās:
Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) četru Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks A.Džeriņš, Komisijas locekļi – I.Elste, K.Ruča, B.Kļavinskis un saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma 26.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.
Pasūtītāja pārstāvji:
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs – Jānis Skutels;
Saskaņā ar atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve,” pievienoto
objekta apskates dalībnieku reģistrācijas sarakstu Nr. 1 piedalās 2 (divi) dalībnieki – turpmāk tekstā
,,Pretendents”:
Pretendents Nr.1;
Pretendents Nr. 2.
Sapulci protokolē: Komisijas sekretāre I.Elste
__________________________________________________________________________
1. Pasūtītājs: Preiļu novada dome, reģ.nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PND 2018/9AK ERAF
3. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts – “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”,
saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Tehniskās specifikācijas prasībām.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 13.aprīlim plkst. 11.00
5. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs – Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu
(pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas
prasībām un kura cena būs zemākā), kas atbilst Nolikuma 1.7.punkta prasībām.
Darba kārtība:
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1. Pamatinformācija par būvobjektu.
2. Objektu apskate.
3. Pretendentu jautājumi
1. Pamatinformācija par objekta “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve,” iepirkuma
priekšmeta sniegšana.
Saskaņā ar atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve,”, id.nr. PND
2018/9AK ERAF (tekstā – Konkurss) Nolikumā 1.5.punktā noteikto par Konkursa objektu apskates
un ieinteresēto personu sanāksmes datumu un laiku:

Objekta apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiek 2018.gada 4.aprīlī,
plkst. 10.00, proti, objekta apskate – Preiļu 1.pamatskolas ēka, Daugavpils iela 34, Preiļos.
Dalībnieku tikšanās objekta apskatei plkst. 10.00 pie Preiļu 1.pamatskolas ēkas, Daugavpils
iela 34, Preiļos.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks iepazīstina Pretendentus ar pasūtītāja pārstāvjiem
un apskates sapulces darba kārtību. Pretendenti tiek iepazīstināti ar prasībām, galvenajiem
tehniskajiem risinājumiem, kā arī to, ka iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
“Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.
A.Džeriņš informē, ka atbildes uz jautājumiem, kuras nevarēs tikt sniegtas apskates sanāksmes
laikā, tiks precizētas un sniegtas rakstiski Preiļu novada domes mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”.
2. Objekta, Preiļu 1.pamatskolas telpu pārbūve, apskate.
3. Pretendentu jautājumi Pasūtītājam.
Konkursa, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, objekta apskates ieinteresēto personu sanāksmes laikā jautājumi
no Pretendentiem netika saņemti. Komisijas priekšsēdētājs paziņo par objekta apskates sanāksmes
slēgšanu plkst. 11.00.
4. Komisija informē pretendentus, ka atklātā konkursa id.nr. PND 2018/9AK ERAF, 04.04.2018.
objekta apskates un ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols tiks publicētas Pasūtītāja mājas
lapā http://www.preili.lv/page/185 sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. Komisija atgādina,
ka ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai
(Nolikuma 1.3.5.a/p.) un ietvert to savā piedāvājumā.
Pielikumā:
1. Atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”, id.nr. PND
2018/9AK ERAF, Objekta apskates sanāksmē klātesošo dalībnieku (pretendentu) saraksts
Nr. 1 ar pielikumiem, kopā uz 2 (divām) lapām.
Iepirkuma, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, 04.04.2018.objekta apskates, ieinteresēto personu un
komisijas sanāksmes protokols Nr. PND 2018/9AK ERAF – 2 sastādīts uz 2 (divām) lapām.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

_______________________ (A.Džeriņš)

Komisijas locekļi:

________________________ (I.Elste)
________________________ (B.Kļavinskis)
________________________ (K.Ruča)

Komisijas sekretāre:

_________________________ (I.Elste)
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