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Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Telpu grupas pārbūve Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā”
iepirkuma identifikācijas Nr.IND 2019/12
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 3
2019.gada 28.augustā
Plkst. 12:00
Sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks
Sēdē piedalās iepirkumu komisijas locekļi:
Pēteris Caics
Igors Purmalis
Armands Siliņš
Sēdi protokolē Vidaga Daniševska
Darba kārtībā:
Iepirkuma, kas izsludināts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā, „Telpu grupas pārbūve
Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā”, iepirkumu identifikācijas Nr. IND 2019/12, pārtraukšana.
K.Spravņiks informē, ka Inčukalna novada dome 2019.gada 2.augustā izsludināja
iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „ Telpu grupas pārbūve Atmodas ielā 12, Inčukalnā”, ar termiņu piedāvājumu iesniegšanai līdz 2019.gada 26.augustam.
K.Spravņiks informē, ka līdz 2019.gada 26.augustam plkst.12:00 piedāvājumus
iesniedza divi pretendenti.
A.Siliņš informē, ka saskaņā ar pašvaldības plānotajiem šim iepirkuma līgumam
paredzētajiem līdzekļiem nepietiek finansējuma, lai noslēgtu iepirkuma līgumu par iepirkumā
paredzēto darbu veikšanu ar pretendentu, kurš atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
K.Spravņiks ierosina balsot par iepirkuma pārtraukšanu, ņemot vērā to, ka
pašvaldības budžetā nav ieplānots pietiekams finansējums, lai lemtu par iepirkuma līguma
tiesību piešķiršanu un nolikuma precizēšanu, ar mērķi izsludināt jaunu iepirkumu.
Iepirkumu komisijas locekļi, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, pret-nav, atturas-nav,
nolēma:
pārtraukt iepirkumu, kas izsludināts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā, „Telpu
grupas pārbūve Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā”, iepirkumu identifikācijas Nr. IND 2019/12.
K.Spravņiks: par lēmumu paziņot pretendentam.
K.Spravņiks: pretendentiem paziņot pārsūdzēšanas iespējas - Pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta
noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,
ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona
tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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