IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv

DOBELES NOVADA
IEPIRKUMU KOMISIJA
SĒDES PROTOKOLS
Dobelē

17.12.2018.
Nr. 92
Sēdi sāk plkst. 13:00
Iepirkuma pasūtītājs – Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092, Brīvības iela 17,
Dobele, Dobeles novads, LV – 3701.
Iepirkumu komisija izveidota ar 2018. gada 2. janvāra rīkojumu Nr.2.1./1 “Par iepirkumu
komisijas izveidi”.
Komisijas priekšsēdētāja – Laila Šereiko
Komisijas priekšsēdētājas vietniece – Aiva Pole - Grinšpone
Iepirkumu komisijas locekle – Zane Peļņa
Iepirkumu komisijas locekle – Austra Apsīte
Iepirkumu komisijas loceklis – Viktors Eihmanis
Iepirkumu komisijas loceklis – Jānis Ozoliņš
Protokolē: Līga Īle
Darba kārtība:
1. Iepirkuma “Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana un Auru pagasta
ceļa Nr. 11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019.
gadā”, identifikācijas numurs DNP 2018/48 vērtēšana, lēmuma pieņemšana.
1.
Iepirkuma “Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana un Auru pagasta ceļa
Nr. 11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā”,
identifikācijas numurs DNP 2018/48 vērtēšana, lēmuma pieņemšana
Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisijas) priekšsēdētāja L. Šereiko, ka
2018. gada 14. decembrī tika atvērts iepirkuma “Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas
uzturēšana un Auru pagasta ceļa Nr. 11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads,
ziemas uzturēšana 2019. gadā”, identifikācijas numurs DNP 2018/48, turpmāk –
Iepirkums, iesniegtais piedāvājums.
Finansējums: Dobeles novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi un Satiksmes
ministrijas līdzfinansējums.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību.
Iepirkumā piedalās 1 (viens) pretendents: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Jelgavas ceļu rajons.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:
1. PIRMĀ DAĻA – Dobeles pilsētas tranzīta ielu: Liepājas šoseja un Brīvības iela, kas
ir valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki turpinājumi, Tērvetes
iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele - Bauska sākums un Lauku iela, kas
ir valsts reģionālā autoceļa P102 Dobele - Jaunbērze sākums, ikdienas uzturēšana
2019. gadā ar līguma izpildes termiņu 12 (divpadsmit) mēneši: 2019. gada janvāris –
2019. gada 31.decembris.
2. OTRĀ DAĻA – Auru pagasta ceļa Nr. 11 “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” Dobeles novads,
ziemas uzturēšana 2019. gadā ar līguma izpildes termiņu 4 (četri) mēneši: 2019. gada
janvāris - 2019. gada 30. aprīlis.
Pretendenta piedāvātās līgumcenas katra iepirkuma priekšmeta daļā (EUR, bez PVN):
Iepirkuma priekšmets
Summa EUR (bez PVN)
1. Daļa – Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas
35 820,00
uzturēšana 2019. gadā
2. Daļa – Auru pagasta ceļa Nr. 11 “Ziņģi – Ziemeļi –
1 764,70
Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā
KOPĀ EUR (bez PVN):
37 584,70
Komisija vērtē pretendenta – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajons
- iesniegto piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7. punktā noteikto kārtību.
Komisija www.firmas.lv pārbauda pretendenta - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Jelgavas ceļu rajons – paraksttiesīgās personas (pielikumā izdrukas no www.firmas.lv uz 8
(astoņām) lapām).
Komisija pārbauda, analizē pretendenta - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Jelgavas ceļu rajons – iesniegto piedāvājumu un to dokumentu atbilstību Iepirkuma
nolikumā noteiktajiem nosacījumiem. Pretendenta piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā
noteiktajiem nosacījumiem.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendenta iesniegtajā finanšu
piedāvājumā. Piedāvājumā matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Ieinteresētie piegādātāji līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam neiesniedza jautājumus
vai iebildumus par Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, līdz ar to Komisija secina, ka
izvirzītie nosacījumi ir objektīvi un samērīgi, kā arī tās neierobežo piegādātāju konkurenci, jo
tās ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam.

Ņemot vērā, ka pretendents VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu daļa ir
vienīgais pretendents kurš iesniedzis piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
2

8.2. punktā noteiktajiem vērtēšanas posmiem un to atbilstošajiem piedāvājumiem,
Komisija var neveikt saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu saskaņā ar
noteiktajiem kritērijiem (nolikuma 6.pielikums un nolikuma 7.pielikums) un pieņem
lēmumu – piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam – VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs” Jelgavas ceļu daļa.
[…]
KOMISIJA NOLĒMA:
1. Noslēgt līgumu ar VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajons, reģ.
Nr. 40003356530, adrese: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3001
1.1. Par iepirkuma 1.Daļu - Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanu
2019. gadā laika periodā no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim,
līgumcena EUR: 35 820,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro) bez PVN;
1.2. Par iepirkuma 2.Daļu - Auru pagasta ceļa Nr. 11 “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni”
Dobeles novads, ziemas uzturēšanu 2019.gadā laika periodā no 2019.gada janvāra
līdz 2019.gada 31.decembrim, līgumcena EUR: 1 764,70 (viens tūkstotis septiņi
simti sešdesmit četri euro 70 centi) bez PVN.
Sēde slēgta plkst. 15:00
Komisijas priekšsēdētāja

(paraksts)

L. Šereiko

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

(paraksts)

A. Pole - Grinšpone

Komisijas locekļi

(paraksts)

Z. Peļņa

(paraksts)

A. Apsīte

(paraksts)

V. Eihmanis

(paraksts)

J. Ozoliņš

Protokolē: L. Īle (paraksts)
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