MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts:dome@malpils.lv
Mālpils novada domes Iepirkuma komisijas

Lēmums
par iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. MND 2019/8)
Mālpils novada Mālpilī
2019. gada 5. jūnijā
Pasūtītājs: Mālpils novada dome
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MND 2019/8
Iepirkuma priekšmets: “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. MND 2019/8). Iepirkums dalīts
daļās:
1. daļa - “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā ( dienas
aprūpes centrs) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība’’ ēkas Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils
ielā 7, Mālpilī;
2. daļa - “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā ( grupu
dzīvokļi un telpa “atelpas brīža” pakalpojumiem) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ēkas
Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils ielā 12, Mālpilī
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājsAgris Bukovskis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- Valts Mihelsons
Komisijas locekļiAnna Višķere
Iveta Krieviņa
Daiga Melcere
Pastāvīgā iepirkuma komisija izveidota ar Mālpils novada domes 2017. gada 21. jūnija lēmumu
Nr.8/3, izmaiņas komisijas sastāvā ar Mālpils novada domes 2018. gada 29. augusta lēmumu
Nr.9/13

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma nolikumā (sk.nolikumu)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Atbilstība iepirkuma Nolikumam (Atlases dokumenti, Tehniskais
un Finanšu piedāvājums), saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Prasība

Iesniedzamie dokumenti

Atbilstība
SIA
”Campaign”

Noformējuma atbilstība
Nolikuma 1.8. punkta
prasībām

Atbilst

Pretendents,
personālsabiedrība
un
personālsabiedrības biedri
(ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība),
personu
apvienības
dalībnieki (ja piedāvājumu
iesniedz
personu
apvienība),
kā
arī
apakšuzņēmēji
(ja
pretendents plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus),
ir
reģistrēti,
licencēti
vai
sertificēti
atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un
ir tiesīgi veikt iepirkumā
paredzētos projektēšanas
darbus.

Pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijā, jāiesniedz
reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības
kopija.

Atbilst

Pretendenta
amatpersonai, kas
parakstījusi piedāvājuma
dokumentus, ir likumā
noteiktajā kārtībā
nostiprinātas paraksta
tiesības.

Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā
persona, jāpievieno atbilstoši noformētas pilnvaras
kopija.

Atbilst

Pretendents (tai skaitā
Būvkomersanta reģistrācijas faktu Iepirkumu
pretendenta apakšuzņēmēji komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas
un
katrs
personu datu bāzē.
apvienības
un
personālsabiedrības
dalībnieks) ir reģistrēts
Būvkomersantu reģistrā.

Atbilst

Pretendents kā
ģenerāluzņēmējs
iepriekšējos trīs gados
(2016., 2017., 2018. gadā)
un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai
kvalitatīvi un atbilstoši
pasūtītāja prasībām ir

Atbilst

Personu apvienība iesniedz:
a) Ja personu apvienība ir reģistrēta, tad jāiesniedz
vienošanās vai līgums, kurā norādīts sadarbības
apjoms, katra dalībnieka atbildības sadalījums un
attiecīgā dokumenta termiņš;
b)Ja personu apvienība nav reģistrēta, tad jāiesniedz
apliecinājums, ka gadījumā ja iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības tiks piešķirtas personu apvienībai,
personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies
atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs
sabiedrības līgumu, vienojoties par personu apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājumā
jānorāda katra dalībnieka atbildības apjomu.

Projektēšanas darbu saraksts saskaņā ar
4. pielikumu.
Pievienot 2 pasūtītāju atsauksmes.

izstrādājis vismaz 2 (divus)
II vai III grupas publisku
ēku pārbūves būvprojektus.
Pretendents var nodrošināt
šādu speciālistu piesaisti:
1. projekta vadītājs,
arhitekts vai
būvinženieris, kurš atbilst
šādām minimālajām
prasībām: Iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2016.,
2017. un 2018. gadā ) un
līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir
piedalījies vismaz divu
līdzvērtīga rakstura un
nozīmes* būvprojektu
izstrādē kā arhitekts vai
būvinženieris un tam ir
pieredze publiskas ēkas
autoruzraudzībā.
2.siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu
projektētājs, kurš atbilst
šādām minimālajām
prasībām: Iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2016.,
2017.,2018. gadā ) un līdz
piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir
piedalījies vismaz divu
līdzvērtīga rakstura un
nozīmes* būvprojektu
izstrādē kā siltumapgādes
un ventilācijas sistēmu
projektētājs;
3.ugunsdzēsības
sistēmu projektētājs,
kurš atbilst šādām
minimālajām prasībām:
Iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2016., 2017., 2018.
gadā ) un līdz
piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir
piedalījies vismaz divu
līdzvērtīga rakstura un
nozīmes* būvprojektu
izstrādē kā
ugunsdzēsības sistēmu
projektētājs;

Pretendenta līguma izpildē iesaistītā speciālista
kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts
saskaņā ar pievienoto 5. un 6. pielikumu. - Pretendenta
piedāvāto speciālistu sarakstā nepieciešams pievienot
1 (viena) pasūtītāja atsauksmi, kas raksturo katra
speciālista pieredzi līdzvērtīga rakstura un nozīmes
būvprojekta izstrādē
Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda
6.pielikuma veidlapā norādīto pieredzi

Atbilst

Atbilst

Atbilst

4. ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu
projektētājs, kurš atbilst
šādām minimālajām
prasībām: Iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2016.,
2017. un 2018. gadā ) un
līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir
piedalījies vismaz divu
līdzvērtīga rakstura un
nozīmes* būvprojektu
izstrādē kā
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu
projektētājs;

Atbilst

Atbilst

5. ēku elektroietaišu
projektētājs, kurš atbilst
šādām minimālajām
prasībām: Iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2016.,
2017., 2018. gadā ) un
līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir
piedalījies vismaz divu
līdzvērtīga rakstura un
nozīmes* būvprojektu
izstrādē kā ēku
elektroietaišu projektētājs.
* par līdzīga rakstura un
nozīmes
darbiem
uzskatāmi
būvprojektu
izstrādes
darbi,
kuros
veikta
projektēšana II vai
III grupas publisku
ēku pārbūvei.
6.Ja pretendents līguma
izpildei plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus, tas savā
piedāvājumā norāda tās
līguma daļas, kuras nodos
izpildei apakšuzņēmējiem,
kā arī visus paredzamos
apakšuzņēmējus.

Apakšuzņēmēju
saraksts,
norādot
katram
Nav
apakšuzņēmējam nododamo darbu veidus un apjomus attiecināms
saskaņā ar 7. pielikumu, kā arī apakšuzņēmēja
apliecinājumu par dalību līguma izpildē.

7. Pretendents ir
apdrošināts Ministru
kabineta 2014. gada 19.
augusta noteikumu Nr. 502
„Noteikumi par
būvspeciālistu un būvdarbu

Pretendenta
profesionālās
civiltiesiskās
apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas
kompānijas
apliecinājums,
ka
gadījumā,
ja
pretendentam tiks piešķirtas līguma noslēgšanas
tiesības,
pirms
darbu
uzsākšanas
starp
apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks

Atbilst

veicēju civiltiesiskās
atbildības obligāto
apdrošināšanu” kārtībā.

noslēgts līgums par pretendenta profesionālās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Tehniskais piedāvājums

Pretendentam jāveic objekta apsekošana dabā un
jāiesniedz objekta apsekošanas akts, saskaņā ar 8.
pielikumu.
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo par katru
iepirkuma daļu atsevišķi un jāiesniedz saskaņā ar
projektēšanas uzdevumu (2.1.,2.2. pielikums).
Tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija par
piedāvāto darba organizāciju, metodēm, piedāvātajiem
tehnoloģiskajiem risinājumiem un materiāliem līguma
izpildei.
Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj izpildāmo darbu
un veicamo pasākumu laika grafiks saskaņā ar
projektēšanas darba uzdevumu, nosakot izpildāmo
darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu
un galveno speciālistu noslodzi.

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Finanšu piedāvājums

4.3.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija
pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja
Iepirkumu komisija konstatēs aritmētiskas kļūdas, tā
šīs kļūdas izlabos un turpmākajā vērtēšanas procesā
ņems vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto
piedāvājuma summu Pasūtītājs informēs pretendentu.

Atbilst

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 3.
pielikumu, ņemot vērā projektēšanas uzdevumā
minētās prasības. Finanšu piedāvājumā cenas norāda
EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu
piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām,
kas
saistītas
ar
būvprojekta
izstrādi
un
autoruzraudzību, darbaspēka izmaksas, transporta
izdevumi un citas saistītās izmaksas, tajā skaitā visi
nodokļi un nodevas, izņemot PVN. Līgumcena tiek,
fiksēta uz visu līguma izpildes laiku, un netiks
pārrēķināta.

Atbilst

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta: 2019. gada 27. maijs, plkst.11:00, Mālpils novada
domē, Nākotnes ielā 1
Piedāvājumus iesniegušais pretendents un piedāvātās cenas: Piedāvājumu iesniedzis viens
pretendents SIA”Campaign”

Nr. Darbu nosaukums
1.

Summa
EUR

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā
(dienas aprūpes centrs) būvprojekta izstrāde ēkas Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils
ielā 7, Mālpilī.

Summa bez PVN:

12 647,08

PVN 21%:
Kopējā summa ar PVN:

2655,89
15 302,97

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā
(dienas aprūpes centrs) autoruzraudzība ēkas Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils ielā 7,
Mālpilī.

2.

Summa bez PVN:

1545,10

PVN 21%:

324,47

Kopējā summa ar PVN:

1869,57

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā (
grupu dzīvokļi un telpa “atelpas brīža” pakalpojumiem) būvprojekta izstrāde ēkas
Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils ielā 12, Mālpilī

Summa bez PVN:
PVN 21%:
Kopējā summa ar PVN:

19 693,12
4135,56
23 828,68

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā (
grupu dzīvokļi un telpa “atelpas brīža” pakalpojumiem) autoruzraudzība ēkas
Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils ielā 12, Mālpilī

Summa bez PVN:

1545,10

PVN 21%:

324,47

Kopējā summa ar PVN:

1869,57

Kopējā summa bez PVN
PVN
Kopējā summa iepirkuma ar PVN

35 430,40
7440,38
42 870,78

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi noraidīti:
nav
Pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:
Iepirkumā piedāvājumu iesniedzis viens pretendents ar SIA ”Campaign”, reģistrācijas
Nr.50003773841, juridiskā adrese Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV 1011. Iepirkuma komisija
secina, ka pasūtītājam nav pamata pārtraukt iepirkuma procedūru, jo ir objektīvi pamatotas
un samērīgas atlases prasības iepirkuma dokumentos, kas nepamatoti neierobežo
piegādātāju konkurenci. Pretendenta piedāvātā cena ir atbilstoša tirgum (tajā nav
saskatāmas nepamatoti lēta vai sadārdzināta piedāvājuma pazīmes). Iepirkuma nolikumā
un darba uzdevumā ietvertās prasības atbilst normatīvo aktu regulējumam iepirkuma jomā,
turklāt iepirkuma procedūras laikā netika saņemta neviena vēstule vai jautājums no
ieinteresētajiem piegādātājiem, kurā būtu norādīts par nevienlīdzīgu attieksmi vai
konkurences ierobežojumiem.

Komisijas lēmums
1) Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA ”Campaign”, reģistrācijas Nr.50003773841, juridiskā adrese
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV 1011 iepirkuma 1. daļā - “Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā ( dienas aprūpes centrs) būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība’’ ēkas Dienesta viesnīcas 1. stāvā, Pils ielā 7, Mālpilī par
līgumcenu bez PVN 14192,18 EUR.
2) Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA ”Campaign”, reģistrācijas Nr.50003773841, juridiskā adrese
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV 1011 iepirkuma 2. daļā - “Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā ( grupu dzīvokļi un telpa “atelpas brīža”
pakalpojumiem) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ēkas Dienesta viesnīcas 1. stāvā,
Pils ielā 12, Mālpilī par līgumcenu bez PVN 21238,22 EUR.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

/ paraksts /

A.Bukovskis

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

/ paraksts /

V.Mihelsons

Iepirkuma komisijas locekļi:

/ paraksts /

A.Višķere

/ paraksts /

I.Krieviņa

/ paraksts /

D.Melcere

