Atklāts konkurss
“Tukuma 2. vidusskolas pārbūve”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/46/ERAF)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
2019. gada 3. jūnijā
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese
Tukuma novada Dome (TND);
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975;
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs
TND – 2018/46/ERAF.
3. Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss.
4. Iepirkuma priekšmets un apjoms
4.1. Tukuma 2. vidusskolas pārbūve mācību vides uzlabošanai saskaņā ar Tehniskajām
specifikācijām – nolikuma 9. pielikums, CPV kods: 45454000-4 – pārbūves darbi (galvenais
priekšmets), 45214200-2 - skolu ēku celtniecības darbi (papildus priekšmets).
4.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmeta dalīšana daļās ir finansiāli
neizdevīga un tehnoloģiski neefektīva.
4.3. Atklāts konkurss tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros, kur sasniedzamais
ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei jeb enerģijas patēriņš apkurei standarta apkures sezonas
apstākļos nav lielāks par 568.03 MWh/gadā jeb 77.39 kWh/m2 gadā, ņemot vērā ēkas aprēķina
platību 7339.8 m2.
4.4. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 6 194 777,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2018. gada 23. novembrī. Iepriekšējais informatīvais paziņojums
nebija.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Dace Lebeda – Pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļi:
Laila Dzalbe – Finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Vistapole – galvenā arhitekte – būvvaldes vadītāja
Anita Šēlunda – Attīstības nodaļas vadītāja
Ieva Ručevska – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste

Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka A. Driķa 2018. gada 22. augusta rīkojums
Nr. 141-d, grozot rīkojumu ar Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē. Lukmana 2018. gada
13. novembra rīkojumu Nr. 223-d un Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē. Lukmana 2019. gada
7. janvāra rīkojumu Nr. 1-d, Tukuma novada Domes iepirkumu komisijas nolikums (Tukuma

novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§ ar 26.07.2018. grozījumiem, prot. Nr. 17.,
31.§).
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds
veikts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 14. martam, plkst. 11.00. Termiņa
saīsinājums netika veikts.
8. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
Pretendents
Piedāvājuma iesniegšanas
Nr.
Kopējā piedāvātā
datums un laiks EIS “ep. k.
līgumcena, EUR bez PVN
konkursu” apakšsistēmā
1.
Amatnieks
un
14.03.2019. plkst. 10.39
6 657 096,36
partneri
2.
SIA “Arčers”
13.03.2019. plkst. 12.51
8 397 017,27
3.
SIA “BILDBERG”
14.03.2019. plkst. 10.00
7 264 749,47
4.
SIA “Lagron”
14.03.2019. plkst. 8.45
7 313 431,39
5.
SIA “Merks”
14.03.2019. plkst. 9.04
7 999 576,97
6.
SIA “Mitnija LV”
13.03.2019. plkst. 15.58
8 188 659,05
7.
SIA “Monum”
14.03.2019. plkst. 9.37
7 696 879,74
8.
SBSC
14.03.2019. plkst. 9.41
7 785 067,64
9.
SIA “Selva Būve”
13.03.2019. plkst. 15.34
7 699 101,80
10. SIA
14.03.2019. plkst. 10.04
6 320 717,37
“TORENSBERG”
11. SIA “VELVE”
13.03.2019. plkst. 15.52
8 794 999,10
9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2019. gada 14. martā plkst. 11.00, Elektronisko
iepirkumu sistēmā.
10. Tā Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums
Komisija administratīvo resursu izlietošanas lietderības nolūkā, un, lai saīsinātu Konkursa
iepirkuma procedūras norises laiku, nolēma, pielietojot analoģijas metodi saskaņā ar
2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu
konkursu norises kārtība” 16. punktā noteikto “[..] Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu
kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības.” uzsākt vērtēt pretendentu ar saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, ņemot vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto
līgumcenu EUR bez PVN: pretendenta SIA “TORENSBERG” iesniegto piedāvājumu, kura
piedāvātā cena pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes ir 6 320 717,37 EUR bez PVN.
Līgumu par atklāta konkursa iepirkuma priekšmetu nolemts slēgt ar SIA “TORENSBERG”,
jo tās kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām atklāta konkursa nolikumā, t. sk. tehniskajās
specifikācijās, noteiktajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot
vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez
PVN.
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Piedāvātā līgumcena – EUR 6 320 717,37 bez PVN.
11. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi Tāda informācija nav.
12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu
Tāds lēmums netika pieņemts.

13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs – pamatojums iepirkuma procedūras
nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru
un metu konkursu norises kārtība” 19. punktu
Piedāvājumu iesniedza vienpadsmit pretendenti.
14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru.
Tāds lēmums netika pieņemts.
15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinis piedāvājumu
par nepamatoti lētu
Tāds lēmums netika pieņemts.
16. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta piedāvājumu elektroniska iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās
informācijas sistēmas Piedāvājumi tika iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmā.
17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai Nav.
Komisijas priekšsēdētājs:
______________________ Ē. Lukmans
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
_____________________ D. Lebeda
Komisijas dalībnieki:
______________________ L. Dzalbe
______________________ I. Vistapole
______________________ I. Ručevska
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