NORAKSTS

I e pi r kum a

“Raunas vēstures takas dizaina projekts
“Raunas pilsdrupas”, Rauna, Raunas pagasts,
Raunas novads”
ZIŅOJUMS

2020. gada 04.augusts
Raunas novada Raunas pagastā
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Raunas novada dome, Reģ. Nr. 90000057973
Juridiskā adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Iepirkumu komisija: Iepirkumu organizē Raunas novada domes Iepirkumu komisija, kas izveidota
ar Raunas novada domes 2018.gada 28.februāra sēdes lēmumu “Par Iepirkumu komisijas sastāvu”
(Prot.Nr.3, 14.2.§)
Iepirkuma priekšmets: “Raunas vēstures takas dizaina projekts “Raunas pilsdrupas”, Rauna,
Raunas pagasts, Raunas novads”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RND 2020/13
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv):
15.07.2020 (https://pvs.iub.gov.lv/show/624185)
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas
iepirkuma nolikuma IV. nodaļā „Pretendentu kvalifikācija”.
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā zemākās
cenas kritēriju, kas atbilst iepirkuma Nolikumā ietvertajām prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 27.jūlijs plkst.11.00, Elektronisko iepirkumu
sistēmas
e-konkursu
apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/42131
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2020.gada 27.jūlijs uzreiz pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/42131.
Saņemtie piedāvājumi:
N.
p.k.

1.

Pretendents

SIA “Taktila”
Reģistrācijas Nr.40103166707
Vīlandes iela 1, Rīga, LV-1010

* Ar aritmētisko kļūdu labojumu.

Piedāvājuma
iesniegšanas
veids datums
un laiks
27.07.2020
plkst. 08:40

Piedāvātā
līgumcena,
EUR bez
PVN
23 583,49

Līgumcena, par
kuru tiek noslēgts
iepirkuma līgums,
EUR bez PVN
16 801,66*

Pretendenti, kuru iesniegtie atlases dokumenti neatbilda iepirkuma procedūras nolikuma
izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

-

-

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras tehniskajās
specifikācijās izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs
-

Noraidīšanas pamatojums
-

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:
SIA “Taktila”, Reģistrācijas Nr.40103166707, Vīlandes iela 1, Rīga, LV-1010, piedāvājums
iesniegts Elektronisko iepirkumu sistēmā 2020.gada 27.jūlijā plkst.08:40, piedāvātā līgumcena pēc
aritmētisko kļūdu labojuma EUR 16 801,66 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti viens euro 66 centi)
bez PVN.
Iepirkumu komisija saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu, norāda, ka iepirkuma „ Raunas
vēstures takas dizaina projekts “Raunas pilsdrupas”, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads”
nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības pretendentiem profesionālās darbības veikšanai, prasības
attiecībā uz pretendentu saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības pretendentu
tehniskajām un profesionālajām spējām ir objektīvas un samērīgas atbilstoši iepirkuma priekšmeta
tehniskajam raksturojumam. Turklāt, izvirzītās prasības nav uzskatāmas par konkurenci
ierobežojošām. Saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām informācija par
konkrēto iepirkuma procedūru publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā, kas vienlaikus ir
piedāvājumu iesniegšanas vieta, līdz ar ko tika nodrošināta sasniedzama pieeja minētajai
dokumentācijai ikvienam ieinteresētajam pretendentam, kas profesionāli, saimnieciski un tehniski
spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta izpildi pilnā apjomā.
Bez tam, Iepirkumu komisija par piedāvātās cenas atbilstību pārliecinājās, patstāvīgi
iepazīstoties ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv norādīto informāciju par
iepirkumu rezultātu paziņojumiem un attiecīgo pasūtītāju pircēju profilos norādīto tehnisko
dokumentāciju:
- Jaundomes dabas takas izveide, ID Nr. DNP 2019/3, dabas takas izbūve, t.sk. paredzot arī 5
informatīvo stendu izbūvi, līgumcena 53 588,58 EUR bez PVN;
- Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide,
ID Nr. BNP 2019/36, dabas takas labiekārtošanas darbi, līgumcena 53 979,49 EUR bez PVN;
- „Par Būvdarbu veikšanu – dabas taku labiekārtojums un Labiekārtojuma elementu uzstādīšanu
teritorijā “Bernātu parks” Nīcas pagastā, Nīcas novadā”, ID. Nr. NND 2018/15, dabas takas
labiekārtošana, t.sk. paredzot arī 3 info stendu izbūvi, līgumcena 86 001,51 EUR;
- Objekta “Dabas un skaņu terapijas taka Marinzejas muižas parkā” labiekārtošanas darbi.
ID Nr. KNP 2020/13/ELFLA, takas izbūve un labiekārtošana, t.sk. paredzot informācijas
stenda un āra mūzikas instrumentu uzstādīšanu, līgumcena 22 911,52 EUR bez PVN.
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Iepirkumu komisijas locekļi:

Linda Zūdiņa
(vārds, uzvārds)

[personiskais paraksts]

Alda Raiskuma
(vārds, uzvārds)

[personiskais paraksts]

Guntars Rekmanis
(vārds, uzvārds)

[personiskais paraksts]

Didzis Blūms
(vārds, uzvārds)

[personiskais paraksts]

Jeļena Savicka
(vārds, uzvārds)

[personiskais paraksts]

Sigita Koliņa
(vārds, uzvārds)

[personiskais paraksts]

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Sekretārs

NORAKSTS PAREIZS
Iepirkumu komisijas sekretāre
Raunas novada Raunas pagastā
04.08.2020

[personiskais paraksts]
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(paraksts)

S.Koliņa

