NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA ATKLĀTĀ KONKURSA REZULTĀTIEM
Turaidā

2016. gada 12. aprīlī

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas
muzejrezervāta Turaidas muižas kūts - staļļa - laidara ēku kompleksa restaurācijai/atjaunošanai
un piegulošās teritorijas labiekārtojumam” pārtraukšanu
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Pasūtītājs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, reģistrācijas Nr.
90000012776, juridiskā adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.
Paziņojums par plānoto līgumu publicēšanas datums: 04.01.2016;
Iepirkumu komisijas izveides pamatojums un sastāvs: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 22.
pantu un Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 2013. gada 25. novembra
rīkojumu Nr.27 „Par iepirkuma komisijas izveidi”, tika izveidota iepirkumu komisija (turpmāk –
komisija) šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs - daļas vadītāja Inta Mikanovska-Mikalovska
komisijas locekļi galvenais speciālists Aivars Irbe
galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane
Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Īpaši
aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta Turaidas muižas kūts - staļļa - laidara
ēku kompleksa restaurācijai/atjaunošanai un piegulošās teritorijas labiekārtojumam, atbilstoši
nolikuma nosacījumiem un iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām.
Iepirkuma identifikācijas Nr. ID Nr. TMR2016/1.
Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā un pretendentu atlases kritērijs: atbilstība atklāta
konkursa nolikuma 2., 3. un 4. punkta prasībām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – atklātā konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām
atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: pretendentiem piedāvājums bija jāiesniedz līdz 2016.
gada 2. februāra plkst. 12.00, nogādājot to Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā Turaidas
ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
Saņemtie pretendentu piedāvājumi:

Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Pretendenta nosaukums
PS “RE ARTA”, reģ. Nr. 50103764741, Dīķa iela 44, Rīga, LV1004
SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģ. Nr. 50003496771,
Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012
SIA “Livland Group”, reģ.Nr.40103754794, Baznīcas iela 31-8,
Rīga, LV-1010

Piedāvājumā
norādītā
līgumcena EUR
bez PVN
93 100,00
71 380,00
58 264,18

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumu atvēršana notika 2016. gada 2.
februāra plkst.12.10 Turaidas muzejrezervātā Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
11. Iepirkuma procedūra pārtraukšana
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt
iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pārtraucot iepirkuma procedūru, pasūtītājs
nosūta šā likuma 32. panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem vai pretendentiem
un saskaņā ar šā likuma 26. panta ceturto daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, kurā norāda apstākļus, kas bija par pamatu
procedūras pārtraukšanai.
Pamatojoties uz minēto Publisko iepirkumu likuma normu un atklātā konkursa nolikuma
10.1.4. apakšpunktu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
12. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums

2
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2. panta 3. punktam, pasūtītājam jāievēro valsts un līdzekļu
efektīva izmantošana, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
Pamatojoties uz 01.03.2016. Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta
vadības un struktūrvienību vadītāju sanāksmē nolemto, ir mainījušās Turaidas muzejrezervāta attīstības
plāna 2016.-2017. gada prioritātes un plānotās budžeta iespējas. Pildot 18.12.2012. Ministru kabineta
noteikumos Nr.932 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta – nolikums”
noteiktās funkcijas un uzdevumus, kā arī sekmējot gatavošanos Latvijas valsts izveides 100gadei,
pastāvīgās ekspozīcijas izveide ir noteikta kā 2016. gada galvenā darba prioritāte.
Lai pieejamo finanšu resursu ietvaros minētajā laika periodā būtu iespējams uzsākt un īstenot arī
Turaidas muižas kūts - staļļa - laidara ēku kompleksa restaurācijai/atjaunošanai un piegulošās teritorijas
labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, nodrošinot valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu,
maksimāli samazinot pasūtītāja uzņemto līgumsaistību risku, ir nepieciešams pārskatīt izsludinātā
iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas
muzejrezervāta Turaidas muižas kūts - staļļa - laidara ēku kompleksa restaurācijai/atjaunošanai un
piegulošās teritorijas labiekārtojumam” (turpmāk tekstā – Būvprojekts) apjomu un izstrādes termiņus,
atbilstoši aktualizētām darbības prioritātēm plānošanas periodam līdz 2018. gadam.
Līdz ar to ir jāveic izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā, izdalot no būvprojekta izstrādes
procesa ieceres meta/skiču 2-3 variantu izstrādi, tādējādi samazinot 2016.-2017. gadā veicamo darbu
apjomu, kā rezultātā mainīsies līguma cena (iespējamais samazinājums ne mazāk kā 5 %) un
būvprojekta izstrādes termiņi.
Izmaiņu nepieciešamību tehniskajā specifikācijā nosaka arī fakts, ka sākotnēji, sagatavojot tehnisko
specifikāciju, tika noteikts, ka Būvprojekts jāizstrādā, ņemot vērā vienlaicīgi izstrādē esošos un
izstrādātos būvprojektus, kas tieši skar atjaunojamo objektu un tam piegulošo teritoriju:
 Nekustamo īpašumu-inženierbūvju "Turaidas automašīnu stāvlaukums Nr. 1, "Turaidas automašīnu
stāvlaukums Nr. 2", "Turaidas automašīnu stāvlaukums Nr. 4" Krimuldas novadā pārbūve.
 VAS “Latvijas Valsts ceļu” projekts “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums
posma km 8.3 -12.5 pārbūve”.
 Turaidas pils ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma.
Pamatojoties uz aktuālo informāciju, kas tapa zināma pēc atklātā konkursa piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām 02.02.2016., publiskā iepirkuma apjomu esošās tehniskās specifikācijas
ietvaros nav iespējams īstenot, jo objektīvu apstākļu dēļ nav uzsākta Nekustamā īpašuma-inženierbūvju
"Turaidas automašīnu stāvlaukums Nr. 1, "Turaidas automašīnu stāvlaukums Nr. 2", "Turaidas
automašīnu stāvlaukums Nr. 4" Krimuldas novadā būvprojekta izstrāde, nav uzsākta iepirkuma
procedūra “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 8.3 -12.5 pārbūve”, bet
Turaidas pils ugunsdzēsības apgādes sistēmu izbūvi nav iespējams īstenot finanšu trūkuma dēļ.
Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj, ka iepirkuma procedūra ir
jāpārtrauc, jo jāveic būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā.
13. Lēmuma pieņemšanas datums un iepirkumu komisijas paraksti:
Iepirkumu komisija Lēmumu pieņēma 2016. gada 14. aprīlī iepirkumu komisijas sēdē šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi

I. Mikanovska-Mikalovska

A.Irbe

L.Kreišmane

