ATKLĀTA KONKURSA
“TŪRISMA UN DABAS IZZIŅAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE AIZSARGĀJAMO
AINAVU APVIDŪ “VECLAICENE”. ATPŪTAS UN DABAS IZZIŅAS VIETAS.”
(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2018/13)
ZIŅOJUMS
Alūksnē, 2018. gada 9. maijā
1.

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība,
reģ.Nr. LV90000018622.
Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/13.
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets: Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras
izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un dabas izziņas vietas
(Alūksnes novada pašvaldībai 4 (četras) atpūtas un dabas izziņas vietas, Apes novada
domei 1 (viena), atpūtas un dabas izziņas vieta), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt
1. un 2. pielikumā).
CPV kods: 45212100-7 (atpūtas telpu celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 454221002 (koka amatniecība), 45422000-1 (namdaru izstrādājumu uzstādīšana).
Darbu izpildes vietas:
1) Alūksnes novada pašvaldībai:
a) nekustamais īpašums “Latvijas valsts meži”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads,
kadastra Nr.36960030137,
b) nekustamais īpašums “Latvijas valsts meži”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes
novads, kadastra Nr.36880040075,
c) nekustamais īpašums “Alejas”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, kadastra
Nr.36880020006,
d) nekustamais īpašums “Vijas”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, kadastra
Nr.36600010108;
2) Apes novada domei: nekustamais īpašums “Eniķi”, Apes pagasts, Apes novads,
kadastra Nr.36250020009.
Būvdarbu izpildes termiņš –7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz visu
saistību izpildes akta parakstīšanai.
Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, no dienas, kad
būvvalde Paskaidrojuma rakstā izdarījusi atzīmi par darbu pabeigšanu (skatīt nolikuma
14.2.3.punktā noteiktos vērtēšanas kritērijus).
Projektu paredzēts īstenot piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.
Iepirkums netiek dalīts daļās, jo pasūtītājs iepirkuma līgumu realizē viena projekta
ietvaros, līguma mērķis ir nodrošināt identisku objektu izbūvi projekta pasākuma
teritorijā - aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, vienā laika periodā, līdz ar to
pasūtītājs nevar atteikties no kādas iepirkuma daļas realizēšanas.
Iepirkuma finansējuma avots: 2018. gada Alūksnes novada pašvaldības un Apes
novada domes budžets un projekta finansējums.
Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līgumu projektos (skatīt 13. un
14.pielikumu). Maksimāli pieejamais avansa apmērs pieļaujams līdz 10% no katra
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iepirkuma līguma līgumcenas (skatīt nolikuma 14.2.2. punktā noteiktos vērtēšanas
kritērijus).
Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika
publicēts.
Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 14.03.2018.
Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav veikti
grozījumi.

3.

Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu
Nr.205 (sēdes protokols Nr.10, 44.p), tās apakškomisijas (turpmāk tekstā – komisija)
sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 30.10.2017.
rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/346:
Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašumu nodaļas vadītājs
Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja
Valentīna FEDOTOVA – komisijas locekle/ Grāmatvedības vadītāja
Viktorija AVOTA – komisijas locekle/ Kancelejas vadītāja
Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
Sandra SMILDZIŅA – komisijas locekle/ Būvvaldes vadītāja
Komisijas protokolētāja pienākumus pilda:
Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste
Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:
Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore
Inese ZĪMELE-JAUNIŅA – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4. aprīlis, plkst.14.00.
Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts.

5.

Saņemtie piedāvājumi:
Nr.p.k.

2.

Pretendenta
nosaukums,
reģistrācijas numurs

Piedāvātā līgumcena
(cena bez PVN)

Avansa
nepieciešamība

Piedāvātais
garantijas
termiņš

1.

SIA “WARSS+”
(reģ.Nr.44103055272)

348288,45 EUR

avanss nav
nepieciešams

60 mēneši

2.

SIA “OZOLMĀJAS”
(reģ.Nr.43201016545)

387237,51 EUR (ņemot
vērā aritmētisko kļūdu
labojumus)

avanss nav
nepieciešams

60 mēneši

3.

AS “MASTER
INDUSTRY”
(reģ.Nr.40003548380)

372316,82 EUR
(ņemot vērā aritmētisko
kļūdu labojumus)

avanss nav
nepieciešams

72 mēneši

6.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Alūksnes novada
pašvaldības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2018. gada 4.
aprīlī, plkst.14.00.

7.

Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums:
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs
Piedāvātā līgumcena bez PVN
372316,82 EUR
AS “MASTER INDUSTRY”
(ņemot vērā aritmētisko kļūdu
(reģ.Nr.40003548380)
labojumus)
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8.

9.

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 14.1.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem,
pretendentu piedāvājumi ieguvuši šādus vērtējumus:
7.1. SIA “OZOLMĀJAS” (reģ.Nr.43201016545) – 59,07 (piecdesmit deviņi un 7
simtdaļas) punktus (no kuriem: 48,07 punkti par “Piedāvātā līgumcena kopā (cena
bez PVN)”, 10,00 punkti par “Līguma izpildei nepieciešamā avansa apmērs”, 1
punkts par “Piedāvātais būvobjekta garantijas laiks”), līdz ar ko tas nav saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums;
7.2. AS “MASTER INDUSTRY” (reģ.Nr.40003548380) - 80,00 (astoņdesmit) punktus
(no kuriem: 50,00 punkti par “Piedāvātā līgumcena kopā (cena bez PVN)”, 10,00
punkti par “Līguma izpildei nepieciešamā avansa apmērs”, 20 punkti par
“Piedāvātais būvobjekta garantijas laiks”), kas ir visaugstākais vērtējums, līdz ar
ko tas atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem:
apakšuzņēmējam
AS
“SIGULDAS
BŪVMEISTARS”
(reģ.Nr.40003047821) paredz nodot teritorijas labiekārtošanas darbus 46096,23 EUR (bez
PVN) apmērā jeb 12,4% no līgumcenas.
Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām:
Pretendenta
nosaukums,
Noraidīšanas pamatojums
reģistrācijas numurs
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 13.3.4. punkta
nosacījumu (Ja pretendenta kvalifikācijas prasības neatbilst
kādai nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski,
kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, tad Komisija
pretendentu noraida no iepirkuma procedūras un tā
piedāvājumu nevērtē) pretendents noraidīts no iepirkuma
SIA “WARSS+”
procedūras bez tālākas piedāvājuma vērtēšanas, jo
(reģ.Nr.44103055272) pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 10.1.9.1.punkta
prasībai (Prasība: Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu
laikā un līdz nolikumā noteiktai piedāvājuma iesniegšanas
dienai ir pieredze vismaz 1 (vienas) guļbūves ēkas jaunbūvē
ar ēkas apbūves laukumu ne mazāku par 25m2. (…)) –
pretendentam nav pieredzes guļbūves ēkas jaunbūvē ar ēkas
apbūves laukumu ne mazāku par 25m2.

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: _.
11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: iepirkuma procedūra netika pārtraukta.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu:__-__.
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās
informācijas sistēmas:_-_.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: _-_.
Komisijas priekšsēdētājs

(personīgais paraksts) I.BERKULIS

Komisijas locekļi

(personīgais paraksts) A.EGLE
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(personīgais paraksts) V.FEDOTOVA
(personīgais paraksts) V.AVOTA
(personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE
(personīgais paraksts) S.SMILDZIŅA
Sēdes protokolēja

(personīgais paraksts) I.KALNIŅA
(personīgais paraksts) A.AIRE

