LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
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15.01.2019. Nr.
Metu konkursa
„Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve”
Iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2018/10
ziņojums
Žūrijas komisija, kas izveidota saskaņā ar Inčukalna novada domes izpilddirektora
Oskara Kalniņa 2017.gada 21.novembra rīkojumu Nr.RV-152:
Žūrijas komisijas sēdi vada Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks
Sēdē piedalās Žūrijas komisijas locekļi:
Ludmila Vorobjova
Mārtiņš Hofmanis
Leonīds Ermansons
Jānis Ozoliņš
Sekretāre: Vidaga Daniševska
Informācija par metu konkursu:
Konkursa priekšmets ir mets, kas atspoguļo pašvaldības administrācijas ēkas un
bibliotēkas būvniecības (pārbūves) ieceri saskaņā ar konkursa nolikuma 1. pielikumu
“Tehniskā specifikācija” un 2.pielikumu “Nepieciešamo telpu saraksts pašvaldības
administrācijas ēkai un bibliotēkai”.
Iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2018/10
CPV kods – galvenais priekšmets: 71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi)
Pasūtītājs: Inčukalna novada pašvaldība, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna
novads, LV-2141
Līguma izpildes laiks: Izpildes termiņš: būvprojekta izstrāde nedrīkst būt ilgāka kā
astoņi mēneši kopš līgumu noslēgšanas par būvprojektēšanu un autoruzraudzību
Līdz 2018.gada 27.aprīlim plkst.12:00 metu iesniedza divi pretendenti:
Nr. Devīze
Meta iesniegšanas datums un laiks
1.

“RAN6O”

26.04.2018. plkst.13:29

2.

“BGD33”

27.04.2018. plkst.11:55

Žūrijas komisija, izvērtējot iesniegtos metus, nolēma:
1) atzīt metu ar devīzi “RAN 60” par otrās vietas ieguvēju un izmaksāt godalgu
EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) pirms nodokļu nomaksas;

2) atzīt metu ar devīzi “BGD33” par trešās vietas ieguvēju un izmaksāt godalgu
EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) pirms nodokļu
nomaksas;
3) organizēt devīžu atšifrējumu atvēršanas sēdi nolikumā noteiktajā kārtībā;
4) izskaidrot pretendentiem, ka saskaņā ar metu konkursa nolikuma 12.5. un
12.6. apakšpunktu godalgotie meti pāriet pasūtītāja īpašumā pilnā apmērā bez
ierobežojumiem. Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības pilnā
apmērā bez jebkādiem noteikumiem un uz neierobežotu laiku. Minētā
autortiesību pāreja notiek automātiski ar brīdi, kad pasūtītājs ir izmaksājis
godalgas uz autoru norādītajiem bankas kontiem. Autora personiskās tiesības
uz radītajiem autortiesību objektiem pieder autoriem saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat pasūtītājam ir
tiesības, informējot autorus, izmantot godalgotos metus pēc saviem ieskatiem,
veikt tajos jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus, tai skaitā,
būvprojekta izstrādes laikā.
2019.gada 15.janvārī plkst.11:00 notika devīžu atšifrēšanas sanāksme, kurā atvērti
devīžu atšifrējumi un konstatēts, ka:
1) metu ar devīzi “RAN 60” iesniedzis metu konkursa dalībnieks SIA “DUAL
arhitekti”;
2) metu ar devīzi “BGD33” iesniedzis metu konkursa dalībnieks SIA “Baltex
Group”.
Žūrijas komisijas devīzes atšifrēšanas sanāksmē ir informējusi klātesošos, ka
Inčukalna novada pašvaldība triju darba dienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas
sanāksmes vienlaikus informēs visus metu konkursa dalībniekus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
37. pantu.

Komisijas priekšsēdētājs

K.Spravņiks

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Daniševska,
t.67977301
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