Ziņojums par iepirkumu

“Ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā, atjaunošana”

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkumu

Pasūtītājs, kas slēdz
iepirkuma līgumu

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”
Reģistrācijas Nr.90002066769
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”
Reģistrācijas Nr.90002066769
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401

Iepirkuma identifikācijas
numurs

LPPINĪP 2016/1

Iepirkuma veikšanas kārtība

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
nosacījumiem.

Līguma priekšmets

Līguma priekšmets ir būvdarbi – ēkas atjaunošana atbilstoši
izstrādātajai projekta dokumentācijai.

CPV kods

45454100-5

Paziņojums par plānoto
līgumu publicēts
www.iub.gov.lv

02.03.2016.

Iepirkumu komisijas
izveidošanas pamatojums

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Nekustamā īpašuma
pārvalde” 2012.gada 1.augusta rīkojums Nr.7-p.

Iepirkuma komisijas sastāvs

Aivars Milniņš
Aivars Kaņka
Iveta Strautmane
Sandra Jansone
Sanda Golde

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un
ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
Pretendenta rīcībā ir sertificēti speciālisti objektu un tajā izbūvējamo sistēmu būvdarbu vadīšanā,
kuriem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu objektu darbu vadīšanā.
Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (Latvijā reģistrētiem pretendentiem - būvkomersantu
reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā ar apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem
trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2012., 2013., 2014.) ir vismaz divreiz lielāks par pretendenta
piedāvāto līgumsummu bez PVN. Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī
tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto
apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, attiecīgo vidējo
apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc
nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1
(vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.
Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi (objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5
(piecu) gadu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) īstenojis divus līdzīgus būvdarbu
objektus.
Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas
norādīto darba daļu veikšanai
Iepirkumu komisijas lēmums

1

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu, nolemj
pātraukt iepirkumu, jo pasūtītājam nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentos iekļauto informāciju.
Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

08.03.2016.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un
laiks

Liepājā, 2016.gada 9.martā

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A.Milniņš

Ziņojumu sagatavoja

S.Golde
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