Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

Ulbrokā, 2014.gada 20.novembrī Nr. 01-16/2509
Iepirkuma ID Nr. SND 2014/40(8.2)
SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”
Reģ. Nr. 40003404474
SIA “METRUM”
Reģ. Nr.40003388748

birojs@rp.lv
ivo@rp.lv
metrum@metrum.lv

Paziņojums par rezultātu iepirkumu procedūrā
„Stopiņu novada lokālplānojumu izstrāde”, Identifikācijas Nr. SND2014/40(8.2)
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/40 (8.2.)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā www.stopini.lv
un www.iub.gov.lv 29.09.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Atbilstoši Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajiem piedāvājumu iesniegšanas
nosacījumiem un piedāvājumu ārējā iepakojuma noformējuma nosacījumiem tika iesniegti 2
(divi) piedāvājumi.
Atvēršanas sanāksmē nosauktās cenas:
Nr. Juridiskās pers.
Adrese,
Piedāvājuma cena Piedāvājuma cena
P.k. nosaukums
Kontaktinformā EUR bez PVN
EUR bez PVN
cija

1.

SIA “REĢIONĀLIE
PROJEKTI”
Reģ. Nr. 40003404474

2.

SIA “METRUM”
Reģ.Nr.40003388748

Rūpniecības iela
32B-2, Rīga, LV1045
birojs@rp.lv
ivo@rp.lv
Kr.Valdemāra
iela 8-10, Rīga,
LV-1010
metrum@metrum
.lv

IEPIRKUMA
I.daļa:
Stopiņu novada
Sauriešu ciema
daļas
lokālplānojums

IEPIRKUMA
II.daļa:
Stopiņu novada
Dreiliņu, Dzidriņu,
Līču, Rumbulas,
Ulbrokas, Upesleju
un Vālodzes ciemu
daļu lokālplānojums

22 400.00

27 640.00

19 900.00

10 800.00
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5. Vērtējot Pretendentu iesniegtā piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Komisija
konstatēja:
Izskatot pretendenta SIA “METRUM” iesniegto piedāvājumu I daļā un II daļā,
konstatēja, ka pretendentam SIA “METRUM” ir kļūdaini noformēts piedāvājums:
1. pie I daļas piedāvājuma ir cauršūts dokuments, kuram pēc piekritības jābūt pie II
daļas – t.i., I daļas dokumentos ir dokuments ar nosaukumu “Finanšu piedāvājums – koptāme”,
dokumenta saturā ir norādīts, ka Finanšu piedāvājums ir par iepirkuma II daļu “Stopiņu novada
Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu
lokālplānojums” un norādītas kopējās izmaksas EUR bez PVN 19 900.00.
2. Savukārt pie iepirkuma II daļas dokumentiem ir cauršūts dokuments, kuram pēc
piekritības jābūt pie I daļas piedāvājuma, t.i., II daļas dokumentos ir dokuments ar nosaukumu
“Finanšu piedāvājums – koptāme”, dokumenta saturā ir norādīts, ka Finanšu piedāvājums ir par
iepirkuma I daļu “Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojums” un norādītas kopējās
izmaksas EUR bez PVN 10 800.00.
Tādējādi, Iepirkumu atvēršanas sanāksmē SIA “METRUM” iesniegtā piedāvājuma
cenas tika nosauktas otrādi- I daļas cena nosaukta pie II daļas un II daļas cena pie I daļas cenu
piedāvājuma. Ņemot vērā, ka dokumentos ir konkrēti norādīta summa un konkrēti norādīts par
kādu iepirkuma daļu pēc būtības ir iesniegts piedāvājums (tas ir norādīts pretendenta
Pieteikuma vēstulē un Finanšu piedāvājumā-koptāmē), komisija atzina, ka noformējuma
prasības nav būtiski pārkāptas.
Konstatētas šādas piedāvājumu cenas:
Nr. Juridiskās pers.
P.k. nosaukums

1.

2.

SIA “REĢIONĀLIE
PROJEKTI”
Reģ. Nr. 40003404474
SIA “METRUM”
Reģ.Nr.40003388748

Adrese,
Kontaktinform
ācija

Rūpniecības iela
32B-2, Rīga,
LV-1045
birojs@rp.lv
ivo@rp.lv
Kr.Valdemāra
iela 8-10, Rīga,
LV-1010
metrum@metru
m.lv

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

IEPIRKUMA I.daļa:
Stopiņu novada
Sauriešu ciema daļas
lokālplānojums

IEPIRKUMA
II.daļa:
Stopiņu novada
Dreiliņu, Dzidriņu,
Līču, Rumbulas,
Ulbrokas, Upesleju
un Vālodzes ciemu
daļu lokālplānojums

22 400.00

27 640.00

10 800.00

19 900.00

Komisija nolēma:
1. Iepirkuma I DAĻĀ “Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojums” atzīt
Pretendentu SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Reģ. Nr. 40003404474, un SIA
“METRUM”, Reģ.Nr.40003388748, iesniegto piedāvājuma noformējumu par
atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma
procedūrā un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
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2. Iepirkuma II DAĻĀ “Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas,
Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums” atzīt Pretendentu SIA
“REĢIONĀLIE PROJEKTI”, Reģ. Nr. 40003404474, un SIA “METRUM”,
Reģ.Nr.40003388748, iesniegto piedāvājuma noformējumu par atbilstošu iepirkuma
nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt
pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
6. Vērtējot Atlases dokumentus, kvalifikācijas pārbaudi un Tehniskos un Finanšu
piedāvājumus, abi iesniegtie piedāvājumi I un II iepirkuma daļā ir atzīti par atbilstošiem
iepirkuma nolikuma prasībām.
7. Nolikuma 10.12.punkts nosaka, ka “Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts
piedāvājums katrai no Nolikuma 2.1.punktā minētai iepirkuma priekšmeta atsevišķai daļai, kas
saņēmis visaugstāko skaitlisko vērtējumu summējot tehniskā piedāvājuma apraksta kvalitātes
un finanšu piedāvājuma vērtējumu skaitlisko summu. Ja vairāku pretendentu iegūtais punktu
skaits ir vienāds, tad iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kurš par tehnisko
piedāvājumu ir saņēmis visaugstāko vērtējumu.”
Apkopojot komisijas locekļu individuālās vērtēšanas tabulas, konstatēts šāds vērtējumu
kopsavilkums katrā no daļām:
I DAĻA: (1) „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojums”1. SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” iegūtais punktu skaits: 79.29.
2. SIA “METRUM” iegūtais punktu skaits: 100.00.
II DAĻA: (2) „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un
Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums” –
1. SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” iegūtais punktu skaits: 88.80.
2. SIA “METRUM” iegūtais punktu skaits: 100.00.
8. Iepirkumu komisija nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Stopiņu novada lokālplānojumu izstrāde”,
Identifikācijas Nr. SND2014/40(8.2), I DAĻĀ “Stopiņu novada Sauriešu ciema
daļas lokālplānojums” piešķirt un par uzvarētāju atzīt: SIA “METRUM”,
Reģ.Nr.40003388748, adrese Kr.Valdemāra iela 8-10, Rīga, LV-1010, ar kopējo cenu
EUR bez PVN 10 800.00 (desmit tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), 2268.00, EUR ar
PVN 13 068.00.
Pamatojums: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem. Kopējais iegūtais punktu skaits I daļā: 100.00 pukti. Apkopojot rezultātus,
konstatēts, ka Pretendents ir piedāvājis lētāko cenu no iesniegtajiem piedāvājumiem;
Pretendentam ir pilnīga izpratne par Pasūtījumā sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis
pilnībā detalizētu Pasūtījuma izpildes aprakstu un detalizētu laika grafiku; Ir atbilstoša
Pretendenta izpratne - par sarkano līniju precizēšanas un noteikšanas nepieciešamību un
mērķiem lokālplānojumā, Pretendenta izpratne par sarkano līniju precizēšanas un noteikšanas
juridiskiem aspektiem un lokālplānojumā noteikto izmaiņu realizācijas kārtību, Pretendenta
izpratne par grafisku sarkano līniju precizēšanu un noteikšanu lokālplānojumā sasaistē ar esošo
apbūvi un inženierkomunikāciju izvietošanu, esošiem plānošanas dokumentiem. (sīkāk skat.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas apkopojuma tabulā).
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2. Ieteikt slēgt līgumu „Stopiņu novada lokālplānojumu izstrāde”, Identifikācijas Nr.
SND2014/40(8.2),
I DAĻĀ “Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas
lokālplānojums” ar SIA “METRUM”, Reģ.Nr.40003388748, adrese Kr.Valdemāra
iela 8-10, Rīga, LV-1010, ar kopējo cenu EUR bez PVN 10 800.00 (desmit tūkstoši
astoņi simti euro, 00 centi), 2268.00, EUR ar PVN 13 068.00.
3. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Stopiņu novada lokālplānojumu izstrāde”,
Identifikācijas Nr. SND2014/40(8.2),
II DAĻĀ “Stopiņu novada Dreiliņu,
Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu
lokālplānojums” piešķirt un par uzvarētāju atzīt:
SIA “METRUM”,
Reģ.Nr.40003388748, adrese Kr.Valdemāra iela 8-10, Rīga, LV-1010, ar kopējo cenu
EUR bez PVN 19 900.00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi), PVN 21%
4179.00, EUR ar PVN 24 079.00.
Pamatojums: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem. Kopējais iegūtais punktu skaits II daļā: 100.00 punkti. Apkopojot rezultātus,
konstatēts, ka Pretendents ir piedāvājis lētāko cenu no iesniegtajiem piedāvājumiem;
Pretendentam ir pilnīga izpratne par Pasūtījumā sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis
pilnībā detalizētu Pasūtījuma izpildes aprakstu un detalizētu laika grafiku; Ir atbilstoša
Pretendenta izpratne - par sarkano līniju precizēšanas un noteikšanas nepieciešamību un
mērķiem lokālplānojumā, Pretendenta izpratne par sarkano līniju precizēšanas un noteikšanas
juridiskiem aspektiem un lokālplānojumā noteikto izmaiņu realizācijas kārtību, Pretendenta
izpratne par grafisku sarkano līniju precizēšanu un noteikšanu lokālplānojumā sasaistē ar esošo
apbūvi un inženierkomunikāciju izvietošanu, esošiem plānošanas dokumentiem. (sīkāk skat.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas apkopojuma tabulā).
4. Ieteikt slēgt līgumu „Stopiņu novada lokālplānojumu izstrāde”, Identifikācijas Nr.
SND2014/40(8.2), II DAĻĀ “Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas,
Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums” ar SIA “METRUM”,
Reģ.Nr.40003388748, adrese Kr.Valdemāra iela 8-10, Rīga, LV-1010, ar kopējo cenu
EUR bez PVN 19 900.00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi), PVN 21%
4179.00, EUR ar PVN 24 079.00.

Pamats: 2014.gada 29.oktobra Iepirkumu komisijas lēmums, Protokols Nr. 2014/40 (8.2) – 3, 2014.gada
13.novembra Iepirkumu komisijas lēmums, Protokols Nr. 2014/40 (8.2) – 4.
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 priekšsēdētāja

L.Kundziņa

D.Poriete, tālr. 67910562
diana.poriete@stopini.lv
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