ATKLĀTA KONKURSA
“ĒKAS PĀRBŪVES PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA”
(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2018/27)
ZIŅOJUMS
Alūksnē, 2018. gada 10. jūlijā
1.

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība,
reģ.Nr. LV90000018622.
Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/27.
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Ēkas pārbūve par
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju” izstrāde un autoruzraudzība, saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
CPV kods: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi:
71320000-7 (inženiertehniskā projektēšana), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas
uzraudzība).
Objekta vieta – “Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads.
Līguma izpildes termiņš:
1)
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laiks - 5 (pieci) mēneši no līguma
noslēgšanas dienas, tai skaitā iekļaujot laiku saskaņošanas procesam saskaņošanas
laikā konstatēto kļūdu novēršanai;
2)
Būvprojekta izstrādes laiks - 10 (desmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas,
tai skaitā iekļaujot laiku saskaņošanas procesam (arī ar Veselības inspekciju),
saskaņošanas vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanai;
3)
Projektēšanas laiks tiek pagarināts par Būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, ja
tāda tiek pasūtīta.
Iepirkuma finansējuma avots: Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļi un valsts
kases aizdevums. Būvdarbus paredzēts veikt ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

2.

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika
publicēts.
Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 01.06.2018.
Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav veikti
grozījumi.

3.

Iepirkuma komisija: Alūksnes novada pašvaldības 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 21.05.2018. rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/151:
Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašumu nodaļas vadītājs
Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja
Valentīna FEDOTOVA – komisijas locekle/ Grāmatvedības vadītāja
Evita ŅEDAIVODINA – komisijas locekle/ Finanšu nodaļas vadītāja
Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
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Sandra SMILDZIŅA – komisijas locekle/ Būvvaldes vadītāja
Komisijas protokolētāja pienākumus pilda:
Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists
Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs:
Kristīne LĀCE - Alūksnes novada Sociālā dienesta projektu vadītāja
4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 25. jūnijs, plkst.15.00.
Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts.

5.

Saņemtie piedāvājumi:
Nr.
Pretendents
p.k.
SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS
1.
AUSTRUMI” (reģ.Nr.42403019889)
2. SIA “REM PRO” (reģ.Nr.41503041904)
SIA “ARHITEKTES INĀRAS
3.
CAUNĪTES BIROJS”
(reģ.Nr.50003496771)
SIA “BŪVDIZAINS”
4.
(reģ.Nr.43603011124)
SIA “LIVLAND GROUP”
5.
(reģ.Nr.40103754794)

Piedāvātā līgumcena
(cena bez PVN)
44700,00 EUR
117373,00 EUR
75960,00 EUR
83000,00 EUR
74800,00 EUR

6.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Elektroniskā
iepirkumu sistēmā 2018. gada 25. jūnijā, plkst.15.00.

7.

Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums:
Piedāvātā līgumcena
Pretendents
(cena bez PVN)
Nav

8.

Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem: _.

9.

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām:
Pretendenta
nosaukums,
Noraidīšanas pamatojums
reģistrācijas numurs
-

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: _.
11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: Pārtraukts pamatojoties uz konkursa nolikuma 15.1.9. punktu un Ministru
kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu
konkursu norises kārtība” 230.punkta nosacījumiem, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas
iepirkuma procedūras dokumentos.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu:_-_.
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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

I.BERKULIS

Komisijas locekļi

A.EGLE
V.FEDOTOVA
E.ŅEDAIVODINA
S.SMILDZIŅA
A.PRIŽAVOITE

Sēdes protokolēja

A.AIRE
I.KALNIŅA

