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Preiļu nova da do me
Reģ.nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766,
e-pasts - dome@preili.lv
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

Preiļos

PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Atklātā konkursā “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”,
identifikācijas Nr. PND 2018/9AK ERAF

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkuma procedūru

Iepirkuma priekšmets

Preiļu novada dome
Reģ.nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis: 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve
(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)

Iepirkuma identifikācijas
PND 2018/9AK ERAF
numurs
Paziņojums
par
līgumu
publicēts: www.iub.gov.lv un 22.03.2018.
www.preili.lv
Pamatojoties uz Nolikuma 1.7. punktu, Pasūtītājs
piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
Piedāvājuma izvēles kritērijs un visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot
vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas
vērtēšanas kārtība
būs
atbilstošs
visām
iepirkuma
procedūras
dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā)
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 13.aprīlim, plkst. 11.00, Preiļu novada domē, Raiņa
bulvāris 19, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301, 1.stāvā,
datums un laiks
5.kabinetā
Preiļu novada domē Raiņa bulvāris 19, Preiļi, 2.stāva
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
zālē (telpa var tikt precizēta) 2018.gada 13.aprīlī
datums un laiks
plkst.11:00
Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko
Pamatojums iepirkuma metodes
iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu
izvēlei
(Atklāts konkurss)
Pretendentu saraksts, kas
Pretendenta
Piedāvātā
Piedāvātā
iesnieguši piedāvājumu
nosaukums
cena EUR
cena EUR

bez PVN
pirms kļūdu
labojuma

bez PVN pēc
kļūdu
labojuma

SIA “Jēkabpils PMK”,
reģ.nr. 45403003160

628 994.50

628 994.50

SIA “BORG”,
reģ.nr. 41503012572

647 943.19

647 943.19

Iepirkumu komisijas lēmums

Atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas
tiesības pretendentam, kurš iesniedza saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā
piedāvāto kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN) SIA “Jēkabpils PMK”, reģ.nr.
45403003160,Madonas iela 27, Jekabpils, LV – 5202,
atklātā konkursā “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas
telpu pārbūve”, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, saskaņā
ar Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās
specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu,
par kopējo līgumcenu EUR 628 994.50 (seši simti
divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri
euro un 50 centi) bez PVN.

Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

24.04.2018.

Īpašie nosacījumi

Informācija par izraudzītā
pretendenta apakšuzņēmējiem
un tiem nododamo daļu
Lēmuma pamatojums, ja
Komisija noraidījusi visus
piedāvājumus
Lēmuma pamatojums, ja
Komisija pieņēmusi lēmumu
pārtraukt vai izbeigt iepirkuma
procedūru
Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2.
un 3.kārtas telpu pārbūve”, id.nr. PND 2018/9AK
ERAF, Nolikuma 1.4.6.punktu - Iepirkumā paredzētie
darbi tiks īstenoti 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:
“Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.
Būvdarbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros
un
pašvaldības
līdzfinansējuma.
Finansējuma
nepiešķiršanas gadījumā vai tā samazinājuma gadījumā
Pasūtītājs patur tiesības atteikties no projekta
realizācijas un/vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
Informācijas par apakšuzņēmējiem nav.

-----------

---------Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
(PIL) 68. panta otro daļu informē, ka pretendentiem ir

tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam
iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem,
kas minēti PIL 68. panta pirmajā daļā, PIL 68. panta
otrās daļas noteiktajos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 37.pantā minētā
informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot
elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa
faksu vai nodota personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 37.pantā minētā
informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.
Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem var
iesnigt Iepirkumu uzraudzības birojam Eksporta iela 6,
Rīga, LV-1010.

