ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMU KOMISIJA
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

PROTOKOLS
Nr.60
2016.gada 28.novembris, plkst. 11:45
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19
k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Komisijas priekšsēdētājs: A.Liškovskis
Komisijas locekļi: L.Danileviča, J.Zvaigzne, I.Kalniņš, J.Firsts
Komisijas izveidošanas pamatojums: Ķekavas novada domes 2009.gada 7.jūlija lēmums Nr.4.§
(Prot. Nr.2), 2010.gada 8.aprīļa lēmums Nr.1.§ 1.1. (Prot. Nr.9), 2010.gada 10.februāra lēmums
Nr.1.§ 1. (Prot. Nr.2), 2011.gada 24.februāra lēmums Nr.8.§ 2. (Prot. Nr.3), 2012.gada 28.jūnija
lēmums Nr.6.§ 2. (Prot. Nr.13), 2014.gada 24.aprīļa lēmums Nr.1.§ 3. (Prot. Nr.12),
Nepiedalās: L.Danileviča
Protokolē: I.Viegliņa
Darba kārtība: Par iepirkuma procedūru “Būvprojekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekavā” papildināšana, aktualizēšana un autoruzraudzība” (Identifikācijas
numurs Nr.ĶNP 2016/44)
Iepirkumu komisija, izskatīja Ķekavas novada pašvaldības rīcībā esošos dokumentus par
iepirkuma procedūru “Būvprojekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekavā”
papildināšana, aktualizēšana un autoruzraudzība” (Identifikācijas numurs Nr.ĶNP 2016/44), un
konstatēja:
1. Ķekavas novada pašvaldība 2014.gada 6.janvārī noslēdza uzņēmuma līgumu Nr.2125/14/1 par projektēšanas darbu veikšanu.
2. 2014.gada 30.aprīlī saņemta izstrādātā projekta “Ķekavas Jauniešu centrs, Skolas ielā 2,
Ķekavā” tehniskā dokumentācija.
3. Ar 2016.gada 11.novembra Ķekavas novada domes lēmumu nr.1.§6., prot. Nr.30,
nolemts precizēt projekta nosaukumu, papildināt un aktualizēt to un pārsaukt par
“Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekavā”, paredzot tajā papildus
pārbūvi.
4. Tehniskā projekta “Ķekavas Jauniešu centrs, Skolas iela 2, Ķekavā” autors ir sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”, vienotās reģistrācijas
numurs 40003298105, juridiskā adrese: Preses iela 2, Ogre, LV-5001.
5. Izstrādājamajam tehniskajam projektam “Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela
2, Ķekavā” nepieciešama autoruzraudzība.
6. Ķekavas novada pašvaldībā 2016.gada 24.novembrī (Reģ.nr.1-6/16/7817) saņemts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”
būvprojekta izmaiņu izstrādes izmaksu piedāvājums.
7. Ķekavas novada pašvaldībā 2016.gada 25.novembrī (Reģ.nr.1-6/16/7861) un 2016.gada
28.novembrī (Reģ.nr.1-6/16/788) saņemti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pašvaldību
ekonomiskās attīstības fonds” būvprojekta autoruzraudzības un projekta detalizācijas
būvniecības laikā darbu izmaksu piedāvājums.
8. Iepirkuma procedūra veicama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL,
8².panta sešpadsmitās daļas 2.punktu (tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu
iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar
konkrētu piegādātāju). Šajā gadījumā izpildās Publisko iepirkumu likuma 63.panta

pirmās daļas 2.punktā minētie nosacījumi un Autortiesību likuma 14.pants, un jāpiemēro
PIL 8².panta nosacījumi (izņemot PIL 8².panta ceturtās un piektās daļas noteikumus).
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz PIL 8².panta sešpadsmitās daļas 2.punktu,
Komisija NOLEMJ:
1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības tehniskā projekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekavā” papildināšanai, aktualizēšanai un autoruzraudzībai, sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”, vienotās reģistrācijas
numurs 40003298105, juridiskā adrese: Preses iela 2, Ogre, LV-5001:
1.1. par piedāvāto cenu būvprojekta papildināšanai un aktualizēšanai – EUR 3990,00 (trīs
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro 00 centi) bez PVN ar būvprojekta izstrādes laiku
50 (piecdesmit) darba dienas;
1.2. par autoruzraudzības un projekta detalizāciju būvniecības darbu laikā veikšanu - EUR
2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi), nepārsniedzot norādītās
izmaksas;
2. CPV kods 71000000-8 - arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes
pakalpojumi. Pakalpojumu sniegšanas vieta: Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads.
3. Publicēt informāciju par iepirkuma procedūru “Būvprojekta “Ķekavas novada Jaunu
ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekavā” papildināšana, aktualizēšana un autoruzraudzība”
(Identifikācijas numurs Nr.ĶNP 2016/44) interneta lapā www.kekavasnovads.lv un
informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu, pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkumu komisijas
pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā.
Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”
izmaksu piedāvājums būvprojekta izmaiņām un autoruzraudzībai uz 3 lpp.
Sēdes beigu laiks: 12:15
Komisijas locekļi:

A.Liškovskis __________________
J.Zvaigzne __________________
I.Kalniņš __________________
J.Firsts __________________
Protokolēja: I.Viegliņa

_________________

