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Iepirkuma ID Nr. SND 2014/31(8.2)
SIA “GLOBAL PROJECT”
SIA “Projekts EAE”

info@globalproject.lv ,
haralds@globalproject.lv
eae@projektseae.lv

SIA “BALTEX GROUP”

info@baltexgroup.lv

SIA “PEAF”

peaf@peaf.lv

SIA “PROJEKTĒŠANAS
BIROJS “AUSTRUMI””

info@austrumi.lv ,
ivo@austrumi.lv

Paziņojums par rezultātu iepirkumu procedūrā
„Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un
autoruzraudzības
veikšana
būvniecības
periodā”,
Identifikācijas
Nr.
SND2014/31(8.2)
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/31 (8.2.)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā www.stopini.lv
un www.iub.gov.lv 17.07.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Atbilstoši Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajiem piedāvājumu iesniegšanas
nosacījumiem un piedāvājumu ārējā iepakojuma noformējuma nosacījumiem tika iesniegti 5
(pieci) piedāvājumi:
Nr. Juridiskās pers.
Adrese, Kontaktinformācija Piedāvājuma cena EUR bez
P.k. nosaukums
PVN
1. SIA “GLOBAL
Ciešu iela 5-2, Rīga, LV10 000.00 projektu izstrāde,
1004
1 200.00 autoruzraudzība.
PROJECT”
Reģ.Nr.40103524162
info@globalproject.lv ,
haralds@globalproject.lv
2. SIA “Projekts EAE”
“Medulāji”, Ziemera pagasts, 7 152.15 projektu izstrāde,
Reģ. Nr. 44103073494
Alūksnes nov., LV-4332
1 500.00 autoruzraudzība.
eae@projektseae.lv
3. SIA “BALTEX GROUP” Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004
7 900.00 projektu izstrāde,
Reģ.Nr. 40103274353
info@baltexgroup.lv
1 900.00 autoruzraudzība.
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4.

SIA “PEAF”
Reģ.Nr.40003298105

5.

SIA “PROJEKTĒŠANAS 18.novembra iela 16,
BIROJS “AUSTRUMI”” Rēzekne, LV-4601
Reģ.Nr. 42403019889
info@austrumi.lv ,
ivo@austrumi.lv

Preses iela 2, Ogre, LV-5001
peaf@peaf.lv

11 587.00 projektu izstrāde,
Autoruzraudzības cena nav
norādīta.
8 260.00 projektu izstrāde,
0.3% apmērā no būvniecības
izmaksām- autoruzraudzība.

5. Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus,
konstatēja:

[5.1.] Vērtējot pretendenta SIA “PEAF” iesniegto piedāvājumu, Iepirkumu komisija secināja,
ka pretendents savā Finanšu piedāvājumā nav norādījis autoruzraudzības izmaksas. Tādējādi,
konstatēja, ka pretendents nav pilnībā aizpildījis savu piedāvājumu, kā to paredz iepirkuma
nolikums.
Iepirkuma nolikumā noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā. Pievienotajā
līgumprojektā (nolikuma 5.pielikums) ir paredzēts, ka, slēdzot iepirkuma līgumu, tiks
norādītas kopējās izmaksas par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.
Iepirkuma nolikuma 2.1.3.punkts nosaka, ka “Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu
piedāvājuma variantu par visu (pilnībā aizpildītu un piedāvātu) iepirkumu.”
Nolikuma 4.3.2.punkts nosaka, ka Finanšu piedāvājumā cenu norāda (EUR) bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Finanšu piedāvājumā (nolikuma 4.pielikums) norādīts, ka pretendentam jāaizpilda piedāvājums
kopā izmaksās EUR par tehniskā projekta izstrādi un norādot autoruzraudzības izmaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendenta SIA “PEAF”
iesniegtais Finanšu piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām – nolikuma
2.1.3.punktam “Pretendents drīkst iesniegt [..] (pilnībā aizpildītu un piedāvātu) iepirkumu”,
4.3.2.punktam “Finanšu piedāvājumā cenu norāda (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa”,
4.pielikumam, kas paredz, ka pretendentam piedāvājumā jānorāda arī izmaksas kopā EUR
tabulas pozīcijā Nr.p.k.6: “Autoruzraudzības izmaksas”.
[5.2.] Vērtējot pretendenta SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS “AUSTRUMI”” iesniegto
piedāvājumu, Iepirkumu komisija secināja, ka pretendents savā Finanšu piedāvājumā
autoruzraudzības izmaksas nav norādījis atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnes prasībām.
Pretendents ir norādījis, ka autoruzraudzības izmaksas visā būvniecības gaitā būs 0.3% no
būvniecības. Līdz ar to, komisija konstatēja, ka pretendents nav pilnībā aizpildījis iesniegto
Finanšu piedāvājumu, kā to paredz iepirkuma nolikums.
Iepirkuma nolikumā noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā. Pievienotajā
līgumprojektā (nolikuma 5.pielikums) ir paredzēts, ka, slēdzot iepirkuma līgumu, tiks
norādītas kopējās izmaksas par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.
Iepirkuma nolikuma 2.1.3.punkts nosaka, ka “Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu
piedāvājuma variantu par visu (pilnībā aizpildītu un piedāvātu) iepirkumu.”
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Nolikuma 4.3.2.punkts nosaka, ka Finanšu piedāvājumā cenu norāda (EUR) bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Finanšu piedāvājumā (nolikuma 4.pielikums) norādīts, ka pretendentam jāaizpilda piedāvājums
kopā izmaksās EUR par tehniskā projekta izstrādi un norādot autoruzraudzības izmaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendents savā Finanšu
piedāvājumā autoruzraudzības izmaksas nav norādījis EUR, kā to paredz iepirkuma nolikums
atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnes prasībām. Iepirkuma nolikums paredz, ka cenas
jānorāda EUR, savukārt Pretendents ir norādījis, ka autoruzraudzības izmaksas visā
būvniecības gaitā būs 0.3% no būvniecības. Tādējādi, Iepirkumu komisija konstatē, ka
pretendenta SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS “AUSTRUMI”” iesniegtais Finanšu
piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām – nolikuma 2.1.3.punktam
“Pretendents drīkst iesniegt [..] (pilnībā aizpildītu un piedāvātu) iepirkumu”, 4.3.2.punktam
“Finanšu piedāvājumā cenu norāda (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa”, 4.pielikumam,
kas paredz, ka pretendentam piedāvājumā jānorāda arī izmaksas kopā EUR tabulas pozīcijā
Nr.p.k.6: “Autoruzraudzības izmaksas”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu komisija nolēma:
1. Izslēgt pretendentu SIA “PEAF”, Reģ.Nr.40003298105, no turpmākās piedāvājuma
vērtēšanas.
Pamatojums: Konstatējošajā daļā minētie argumenti. Pretendenta SIA “PEAF” iesniegtais
Finanšu piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām – nolikuma 2.1.3.punktam
“Pretendents drīkst iesniegt [..] (pilnībā aizpildītu un piedāvātu) iepirkumu”, 4.3.2.punktam
“Finanšu piedāvājumā cenu norāda (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa”; 4.pielikumam,
kas paredz, ka pretendentam piedāvājumā jānorāda arī izmaksas kopā EUR tabulas pozīcijā
Nr.p.k.6: “Autoruzraudzības izmaksas”.
2. Izslēgt pretendentu SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS “AUSTRUMI””, Reģ.Nr.
42403019889, no turpmākās piedāvājuma vērtēšanas.
Pamatojums: Konstatējošajā daļā minētie argumenti. Pretendenta SIA “PROJEKTĒŠANAS
BIROJS “AUSTRUMI”” iesniegtais Finanšu piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma nolikuma
prasībām – nolikuma 2.1.3.punktam “Pretendents drīkst iesniegt [..] (pilnībā aizpildītu un
piedāvātu) iepirkumu”, 4.3.2.punktam “Finanšu piedāvājumā cenu norāda (EUR) bez
pievienotās vērtības nodokļa”, 4.pielikumam, kas paredz, ka pretendentam piedāvājumā
jānorāda arī izmaksas kopā EUR tabulas pozīcijā Nr.p.k.6: “Autoruzraudzības izmaksas”.
3. Atzīt Pretendentu SIA “GLOBAL PROJECT”, SIA “Projekts EAE”, SIA “BALTEX
GROUP” iesniegtā piedāvājuma Finanšu piedāvājuma dokumentus par atbilstošiem iepirkuma
nolikuma prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
Iepirkuma nolikuma 5.5.punktā noteikts, ka Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar
viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām
specifikācijām. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņema vērā tā kopējo cenu bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Komisijas locekļi, aprēķinot kopējo piedāvājuma cenu bez PVN, ņēma vērā visus darbus,
kas iekļauti Finanšu piedāvājuma tāmē EUR izmaksās, nerēķinot PVN:
Piedāvājuma cena EUR
Kopējā piedāvājuma cena bez
bez PVN
PVN (projektu izstrāde un
autoruzraudzība)
10
000.00
projektu
11 200.00
SIA “GLOBAL
izstrāde,
PROJECT”

6.
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Reģ.Nr.40103524162
SIA “Projekts EAE”
Reģ. Nr. 44103073494
SIA “BALTEX GROUP”
Reģ.Nr. 40103274353

1 200.00 autoruzraudzība.
7 152.15 projektu izstrāde,
1 500.00 autoruzraudzība.
7 900.00 projektu izstrāde,
1 900.00 autoruzraudzība.

8 652.15
9 800.00

Komisijas locekļi konstatēja, ka kopējā zemākā cena bez PVN ir pretendentam SIA “Projekts
EAE”, Reģ. Nr. 44103073494, Piedāvājuma cena EUR bez PVN: 7 152.15 projektu izstrāde,
1 500.00 autoruzraudzība, kopējā cena: EUR bez PVN 8 652.15. Saskaņā ar saņemto
informāciju, pretendentam, kuram ir zemākā cena, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi – nav pasludināts pretendenta maksātnespējas
process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu
vai tas tiek likvidēts; nav nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu komisija nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta
izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā”, Identifikācijas Nr.
SND2014/31(8.2), piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “Projekts EAE”, Reģ.Nr.
44103073494, juridiskā adrese “Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes nov., LV-4332, ar šādu
līguma summu: Tehniskā projektu izstrāde EUR bez PVN 7 152.15, PVN 21% 1501.95,
EUR ar PVN 8 654.10; autoruzraudzība EUR bez PVN 1 500.00, PVN 21% 315.00, EUR ar
PVN 1 815.00; kopējā cena: EUR bez PVN 8 652.15, PVN 21% 1 816.95, EUR ar PVN
10 469.10.
Pamatojums: piedāvājums atbilst nolikuma prasībām; viszemākā cena no piedāvājumiem, kuri
atbilst nolikuma prasībām.
2. Ieteikt slēgt līgumu „Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un
autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā” ar SIA “Projekts EAE”, Reģ.Nr.
44103073494, juridiskā adrese “Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes nov., LV-4332, ar šādu
līguma summu: Tehniskā projektu izstrāde EUR bez PVN 7 152.15, PVN 21% 1501.95,
EUR ar PVN 8 654.10; autoruzraudzība EUR bez PVN 1 500.00, PVN 21% 315.00, EUR ar
PVN 1 815.00; kopējā cena: EUR bez PVN 8 652.15, PVN 21% 1 816.95, EUR ar PVN
10 469.10.
Pamats: 2014.gada 20.augusta Iepirkumu komisijas lēmums, Protokols Nr. 2014/31 (8.2) – 3.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 18. daļu: Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā,
uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumu komisijas sekretāre

D.Poriete

D.Poriete, tālr. 67910562
diana.poriete@stopini.lv
[DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]
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