VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
IEPIRKUMU KOMISIJA
Jāņa Poruka 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālr. 64116014, fakss 64116012
Reģistrācijas Nr. 90002180246

IEPIRKUMA
„Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves mets)”,
iepirkuma identifikācijas Nr.VPR/2015/15/NFI
SANĀKSMES PROTOKOLS
Nr.VPR/2015/15/3/NFI
Cēsīs, 2015.gada 29.septembrī
Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 8:00
[1] VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA:
1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:
1.1.
Pasūtītāja nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions
1.2.
Reģistrācijas numurs: 90002180246
1.3.
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
2. Pasūtītāja iepirkumu komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, turpmāk – Iepirkumu
komisija, izveidošanas pamats un sastāvs:
2.1.
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats:
Vidzemes plānošanas reģiona, reģistrācijas Nr.: 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa Poruka
iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības
padomes, turpmāk – Padome, 2015. gada 23. janvāra sēdes lēmums (protokola Nr. 1, 8.p.).
2.2.
Iepirkumu komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas
Iepirkumu komisijas
Iepirkumu komisijas locekļa ieņemamais
sastāvs
locekļa vārds, uzvārds
amats Vidzemes plānošanas reģionā
Iepirkumu komisijas
Nikolajs Stepanovs
Vidzemes plānošanas reģiona Padomes
priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas
Ieva Kalniņa
Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas
priekšsēdētāja vietnieks
plānošanas nodaļas vadītāja
Iepirkumu komisijas
Guna Kalniņa-Priede
Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas
loceklis
vadītāja
Iepirkumu komisijas
Laila Gercāne
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un
loceklis
projektu nodaļas vadītāja
Iepirkumu komisijas
Lelde Ābele
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu
loceklis
informācijas centra vadītāja
Sēdē nepiedalās Nikolajs Stepanovs, Vidzemes plānošanas reģiona Padomes priekšsēdētāja vietnieks
[2] DARBA GAITA:
Sanāksmi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ieva Kalniņa.
Sanāksmi protokolē iepirkumu komisijas locekle Lelde Ābele.
Sanāksmes darba kārtības jautājums:
Turpināt Nord Projekt AS iesniegtā piedāvājuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkumā
Nr.VPR/2015/15/NFI „Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves mets)”
(turpmāk – iepirkums).

Iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) priekšsēdētājs informē, ka Vidzemes plānošanas reģionā ir
saņemta Nord Projekt AS vēstule par informācijas pieprasīšanu iepirkumā Nr.VPR/2015/15/NFI un
Alūksnes novada pašvaldības vēstule par līdzfinansējumu iepirkumā paredzētās aktivitātes īstenošanai
Komisija atbilstoši nolikuma 10.2.punktam turpina pārbaudīt Nord Projekt AS atbilstību
nolikuma 8.punktā izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.
Atbilstoši komisijas pieprasītajai informācijai, Nord Projekt AS iesniedzis Igaunijas nodokļu un
muitas pārvaldes 2015.gada 23.septembra izziņu Nr.8-8.1/44038, kas apliecina, ka Nord Projekt AS uz
2015.gada 23.septembri nav nodokļu parādu.
Attiecībā par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minēto, Nord Projekt
AS vēstulē norāda, ka Igaunijas Republikā nav iestāde, kas var apliecināt, ka Nord Projekt AS nav
pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai tas tiek likvidēts. Vēstulē Nord Projekt AS vienlaikus apliecina, ka Nord Projekt AS nav
pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai tas tiek likvidēts.
Attiecībā par iepirkuma nolikuma 8.4. un 8.5.punktā izvirzīto kvalifikācijas prasības atbilstību,
Nord Projekt AS vēstulē apliecina, ka Nord Projekt AS (tajā skaitā piedāvājumā norādītajam projekta
vadītājam un arhitektam) ir pieredze iepriekšējo trīs gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām) attīstība uz diviem būvniecības projektiem (Berezino SPA, kopējā platība 11 000m2, un Viimsi
SPA, kopējā platība 14 000m2), ieskaitot būves meta izstrādāšanu, kurā ir noteikts optimāls būvniecības
apjoms funkciju izpildi plānoto būvniecību, kura ietvaros noteikts optimālais būvapjoms plānotās būves
funkciju veikšanai, tajā skaitā, prognozējot prasības plānotās būves darbības nodrošināšanai ar
nepieciešamajām inženierkomunikācijām un energoresursiem.
Komisijas vienbalsīgs lēmums (ņemot vērā arī 2015.gada 8.septembra sēdes protokolu):
Nord Projekt AS kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 8.punktā izvirzītajām
prasībām;
uz Nord Projekt AS neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā
minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
Alūksnes novada pašvaldības vēstulē norādīts, ka Alūksnes novada pašvaldība līdzfinansēs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-001 “Reģionālās
politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros rīkotā
iepirkuma Nr.VPR/2015/15/NFI „Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves
mets)” paredzētās aktivitātes īstenošanu EUR 9 556.55 (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro
un piecdesmit pieci centi) apmērā
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī komisijas 2015.gada 8.septembra sēdē konstatēto un
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devīto daļu un nolikuma 10.7.punktu, komisija
vienbalsīgi nolemj:
par uzvarētāju iepirkumā Nr.VPR/2015/15/NFI „Alūksnes novada investīciju piesaistes
materiālu izstrāde (būves mets)” atzīt pretendentu Nord Projekt AS;
piešķirt pretendentam Nord Projekt AS līguma slēgšanas tiesības par Alūksnes novada
investīciju piesaistes materiālu izstrādi (būves mets) līgumcenas EUR 20 000
(divdesmit tūkstoši euro) apmērā;
publicēt pieņemto lēmumu Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā;
informēt pretendentu par pieņemto lēmumu;
publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Sanāksme slēgta 2015.gada 29.septembrī, plkst.8:30
Pielikumā:
1)
Nord Projekt AS vēstule uz divām lapām;
2)
Alūksnes novada pašvaldības vēstule uz vienas lapas.

__________________________

Ieva Kalniņa

__________________________

Guna Kalniņa-Priede

__________________________

Laila Gercāne

__________________________

Lelde Ābele

