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Iepirkuma procedūras atklāts konkurss „Klusās ielas rekonstrukcija (posms 0.642 km-0.762
km) Skrundā, ceļa Skrunda– Berģi- 6229009 (posms 0.000-0.570 km) Skrundas pagastā
rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā iela (posms 0.642 km- 0.762
km) Skrundā un ceļš Skrunda– Berģi- 6229C009 Skrundas novadā”” ar identifikācijas Nr.
SNP/2013/8/EZF izvērtēšana.
Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā
sēdē izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātam konkursam „Klusās ielas
rekonstrukcija (posms 0.642 km- 0.762 km) Skrundā, ceļa Skrunda– Berģi- 6229009
(posms 0.000- 0.570 km) Skrundas pagastā rekonstrukcija un ielas apgaismojuma
izbūve objektā „Klusā iela (posms 0.642 km- 0.762 km) Skrundā un ceļš Skrunda–
Berģi- 6229C009 Skrundas novadā”” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 50.panta
1.daļai.
Komisija pārbauda SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Ostas celtnieks” un SIA „Aizputes
ceļinieks” piedāvājumu noformējuma un sastāva atbilstību nolikuma prasībām, kā arī
pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām.
1. Izskatot Pretendenta SIA „Aizputes ceļinieks” piedāvājumam pievienotos dokumentus,
Komisija konstatē:
1.1.Pretendents piedāvājuma 35.lp. ir iesniedzis 20.03.2013. apliecinājumu par
līguma izpildes garantiju.
Komisija secina, ka iesniegtais apliecinājums neatbilst Nolikuma 11.13. punktā
izvirzītajai prasībai Pretendentam iesniegt Bankas izsniegtu apliecinājumu, ka gadījumā, ja
Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tā Pretendentam izsniegs no Pretendenta puses
neatsaucamu bankas izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju ar tajā ietvertu
Garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā
Pasūtītāja pieprasījuma, par noslēgtā līguma saistību izpildi, gadījumā, ja Pretendents
nepilda noslēgtā līguma saistības. Sniegtajai garantijas summai jābūt vismaz 5% (piecu
procentu) apmērā no piedāvātās Līgumcenas bez PVN. Līguma saistību izpildes garantijai
jābūt spēkā visu līguma izpildes laiku līdz akta par objekta nodošanu ekspluatācijā
parakstīšanai.
1.2. Pretendents piedāvājuma 36.lp. ir iesniedzis 20.03.2013. apliecinājumu par
garantijas perioda garantiju.

Komisija secina, ka Pretendenta iesniegtais apliecinājums neatbilst konkursa
Nolikuma 11.14. punktā izvirzītajai prasībai Pretendentam iesniegt Bankas izsniegu
apliecinājumu, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tā Pretendentam
izsniegs no Pretendenta puses neatsaucamu bankas izsniegtu objektu „Klusās ielas
rekonstrukcija (posms 0,642 km-0,762 km) Skrundā un ceļa Skrunda- Berģi- 6229C009
(posms 0,000-0,570 km) Skrundas pagastā rekonstrukcija” un „Ielas apgaismojuma izbūve
objektā Klusā iela (posms 0,642 km-0,762 km) Skrundā un ceļš Skrunda- Berģi- 6229C009
(posms 0,000-0,570 km) Skrundas novadā” (katram objektam atsevišķu) garantijas perioda
garantiju 10% apmērā no katra objekta būvdarbu kopējās līguma summas (bez PVN).
1.3. Atbilstoši Lēmuma 1.1. un 1.2. punktos uzskaitītajam faktu konstatējumam,
Komisija atzīst, ka pretendents SIA „Aizputes ceļinieks” nav izpildījis konkursa
nolikuma 11.13. un 11.14. punktā izvirzītās prasības un ir izslēdzams no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
2. Pārbaudot Pretendenta SIA „Ostas celtnieks” iesniegto piedāvājumu, Komisija
konstatē:
2.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma 91.lp. Būvniecības koptāmē „Objekta
nosaukums: Ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā iela (posms 0.642 km0.762 km) Skrundā un ceļš Skrunda– Berģi- 6229C009 (posms 0.000 km– 0.570
km) Skrundas novadā” ir aritmētiska kļūda, kur pretendents ir norādījis, kopējās
izmaksas bez PVN ir 24 697.69 LVL, bet komisija, veicot aprēķinu, norāda, ka
summa ir 24 695.69 LVL. Šī aprēķina rezultātā pretendenta piedāvājuma cena
latos bez PVN ir 141 534.66 LVL, nevis 141 536.66 LVL.
2.2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma cena latos bez PVN ir 141 534.66 LVL, kas
būtiski pārsniedz nolikuma 1.8. punktā norādīto finanšu apjomu būvdarbiem
paredzēto izmaksu segšanai saskaņā ar pašvaldības un Dienvidkurzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 16.oktobra Nr.02.6/2-11/2685
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – 133673.13 LVL (bez PVN).
Komisijas aprēķinātā starpības summa ir 7861.53 LVL.
3. Pārbaudot Pretendenta SIA „Saldus ceļinieka” iesniegto piedāvājumu, Komisija
konstatē:
3.1. SIA „Saldus ceļinieks” piedāvājumā ir norādījis neprecīzu iepirkuma
identifikācijas numuru SNP/2013/68-S/ELFLA, kas neatbilst nolikuma 10.
punktā izvirzītajām prasībām par piedāvājuma noformēšanu.
3.2. 2013.gada 16.aprīlī Komisija nosūtīja Pretendentam vēstuli Nr. 2-4-11.2/4 ar
lūgumu iesniegt skaidrojumu par iepirkuma konkursa piedāvājumā atklātam
konkursam Nr. SNP/2013/8/EZF „Klusās ielas rekonstrukcija (posms 0.642 km0.762 km) Skrundā, ceļa Skrunda– Berģi- 6229C009 (posms 0.000-0.570 km)
Skrundas pagastā rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā
iela (posms 0.642 km- 0.762 km) Skrundā un ceļš Skrunda– Berģi- 6229C009
(posms 0.000- 0.570 km) Skrundas novadā”” norādīto iepirkuma identifikācijas
numuru SNP/2013/68-S/ELFLA.
3.3. 2013.gada 17.aprīļa atbildes vēstulē Nr.5-08/13-111 pretendents SIA „Saldus
ceļinieks” norāda, ka neprecīzi uzrādītais identifikācijas numurs ir tehniska
neuzmanības kļūda, cilvēciskais faktors. Komisija atzīst, ka minētā kļūda
uzskatāma par nebūtisku un Pretendents SIA „Saldus ceļinieks” atbilst
kvalifikācijas prasībām un turpina iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu.
3.4. Izvērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija konstatē, ka finanšu
piedāvājuma summa bez PVN ir 115906.04 LVL, kas nepārsniedz nolikuma 1.8.
punktā norādīto finanšu apjomu būvdarbiem paredzēto izmaksu segšanai saskaņā
ar pašvaldības un Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes

2012.gada 16.oktobra Nr.02.6/2-11/2685 Lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu – 133673.13 LVL (bez PVN), līdz ar to finanšu piedāvājums
uzskatāms par konkursa nolikumam atbilstošu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:
4. Akceptēt pasūtījuma izpildi un slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst
visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu – SIA „Saldus ceļinieks”
(reģ.Nr.48503000026) par pasūtījuma – „Klusās ielas rekonstrukcija (posms 0.642
km- 0.762 km) Skrundā, ceļa Skrunda – Berģi- 6229009 (posms 0.000- 0.570 km)
Skrundas pagastā rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā
iela (posms 0.642 km- 0.762 km) Skrundā un ceļš Skrunda– Berģi- 6229C009
Skrundas novadā”” izpildi ar līgumcenu 115906.04 LVL (viens simts piecpadsmit
tūkstoši deviņi simti seši lati un 4 santīmi) bez PVN 21%.
5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt paziņojumu par Komisijas pieņemto
lēmumu.
6. Iepirkumu komisijas lēmumu publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un
Skrundas novada pašvaldības mājas lapā.
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