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IEPIRKUMU KOMISIJA
Preiļos

PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Atklātā konkursā “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas iela līdz Daugavpils ielai
Preiļos”,
identifikācijas Nr. PND 2018/20AK 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
Rietumu ielas būvniecība no Rīgas iela līdz
Daugavpils ielai Preiļos
Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
2.projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes
attīstības
centru
pašvaldībās”
projekta
Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas
PND 2018/20AK ERAF
numurs
Paziņojums
par
līgumu
publicēts: www.iub.gov.lv un 19.07.2018.
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)
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 10.augustam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
plkst. 11.00, pēc vietējā laika, EIS e-konkursu
datums un laiks
apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.
Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos
datums un laiks
rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

Pamatojums iepirkuma metodes
izvēlei

Pretendentu saraksts, kas
iesnieguši piedāvājumu

Iepirkumu komisijas lēmums

Informācija par izraudzītā
pretendenta apakšuzņēmējiem
un tiem nododamo daļu
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

Īpašie nosacījumi

Piedāvājumu
elektroniska
atvēršana
paredzēta
2018.gada 10.augustā plkst.11:00, Raiņa bulvāris 24,
2.stāvā (telpa var tikt precizēta), Preiļos.
Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu
(Atklāts konkurss)
Piedāvātā
Piedāvātā
cena EUR
cena EUR
Pretendenta
bez PVN
bez PVN pēc
nosaukums
pirms kļūdu
kļūdu
labojuma
labojuma
"A.C.B." AS
2 961 281.38 2 961 281.38
"Binders" Ceļu būves 3 542 527.20 3 542 527.20
firma SIA
"Ceļu pārvalde" AS
3 526 298.88 3 526 298.88
"YIT Infra Latvija" SIA 3 299 020.42 3 305 181.61
"Ošukalns" SIA
3 745 871.35 3 745 871.35
"Saldus ceļinieks" SIA
2 996 026.34 Piedāvājums
noraidīts
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) AS “A.C.B.”, reģ.nr. 40003095713,
Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV – 1004, atklātā
konkursā “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas iela līdz
Daugavpils ielai Preiļos”, id.nr. PND 2018/20AK
ERAF, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā
Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta
piedāvājumu, par kopējo līgumcenu EUR 2 961 281.38
(divi miljoni deviņi simti sešdesmit viens tūkstotis divi
simti astoņdesmit viens euro un 38 centi) bez PVN.
SIA “Ceļi un Tilti” – 62.57% (ceļu daļas izbūves darbu
veikšana).
SIA “Latgales sakaru serviss” – 4.92% (esošo
apgaismojuma balstu pārcelšana; elektroapgādes tīklu
(apgaismojuma) izbūves darbu veikšana pilnā apjomā.
SIA “Preiļu santehniķis” – 0.32% (siltumapgādes tīklu
pārbūves darbu veikšana pilnā apjomā).
21.09.2018.
Saskaņā ar atklātā konkursa “Rietumu ielas būvniecība
no Rīgas iela līdz Daugavpils ielai Preiļos”, id.nr. PND
2018/20AK ERAF, Nolikumu.
Iepirkuma priekšmeta līguma izpildes laiks – 11
(vienpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas,
izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu
klimatisko apstākļu dēļ, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada
31.decembrim (projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu
novada
uzņēmējdarbības
vides
infrastruktūras
attīstība” realizācijas laiks) un ietver objekta
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Lēmuma pamatojums, ja
Komisija noraidījusi
piedāvājumus

pieņemšanu ekspluatācijā.
Noraidīt un tālāk nevērtēt pretendenta "Saldus
ceļinieks" SIA, reģ.nr. 48503000026, piedāvājumu, jo
pretendents nav iesniedzis Finanšu piedāvājumu
atbilstoši atklātā konkursa Nolikuma 7.sadaļas, t.sk.
7.1.3.punkta prasībām.

Lēmuma pamatojums, ja
Komisija pieņēmusi lēmumu
pārtraukt vai izbeigt iepirkuma
procedūru

----------

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

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.
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