NORAKSTS

Dobeles novada
Iepirkumu komisija
ATKLĀTS KONKURSS
“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Uzvaras ielas Dobeles pilsētā
pārbūves darbiem”, identifikācijas numurs DNP 2018/23K/ERAF
ZIŅOJUMS
Dobelē
08.05.2018.
1. Pasūtītājs:
Dobeles novada pašvaldība, NMK 90009115092, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles
novads, LV – 3701.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs:
DNP 2018/23K/ERAF
3. Iepirkuma procedūras veids:
Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).
4. Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar
būvprojektu “Uzvaras ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas krustojumam līdz autobusa
pieturai SCO, Dobelē”.
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā:
2018. gada 26. martā.
6. Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija):
Komisijas priekšsēdētāja - Laila Šereiko
Komisijas priekšsēdētājas vietniece – Aiva Pole - Grinšpone
Komisijas locekļi - Zane Peļņa
- Austra Apsīte
- Jānis Ozoliņš (atvaļinājumā)
- Viktors Eihmanis
Sekretāre – Līga Īle
Iepirkumu komisija izveidota ar 2018. gada 2. janvāra rīkojumu Nr.2.1./1 “Par
iepirkuma komisijas izveidi”.
7. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, pieaicinātie eksperti:
Iepirkuma nolikuma sagatavotājs - Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko.
Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavotājs – Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Zane Peļņa.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
Konkursa nolikuma 9. punktā noteiktās prasības.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko piedāvāto
līgumcenu EUR bez PVN.
10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
2018. gada 24. aprīlis plkst. 14:00
11. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta:
2018. gada 24. aprīlī plkst. 14:00, mazajā zālē, adrese: Brīvības iela 17, Dobeles novads,
Dobele.
12. Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā iesniegtie piedāvājumi
un piedāvātās līgumcenas:
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1. SIA “Jurēvičs un partneri”, reģ. 40103122882, adrese: Zalves iela 1, Rīga, LV1046, piedāvātā līgumcena: 52 862 EUR (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti
sešdesmit divi euro), bez PVN;
2. SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500, adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava,
LV-3001, piedāvātā līgumcena: 51 166,40 EUR (piecdesmit viens tūkstotis
viens simts sešpadsmit euro 40 centi), bez PVN.
13. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums:
Pretendenta SIA “RS Būvnieks” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma
10.2. punktā noteiktajām prasībām un pēc izvēles kritērija ir saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu (EUR, bez PVN).
14. Pretendentu nododamā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļa
apakšuzņēmējiem.
Pretendents SIA “RS Būvnieks”, kuram tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības apakšuzņēmējus nepiesaista.
15. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
un piedāvātā līgumcena:
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500, adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava, LV-3001
par Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu Uzvaras ielas Dobeles pilsētā pārbūves
darbiem, līgumcena: 51 166,40 EUR (piecdesmit viens tūkstotis viens simts
sešdesmit seši euro 40 centi) bez PVN.
Komisijas priekšsēdētāja

(personīgais paraksts)

L. Šereiko

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

(personīgais paraksts)

A. Pole - Grinšpone

Komisijas locekļi

(personīgais paraksts)

Z. Peļņa

(personīgais paraksts)

A. Apsīte

(personīgais paraksts)

V. Eihmanis

Protokolē: L. Īle (personīgais paraksts)
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