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
18.04.2018.
Nr. 37
Sēdi sāk plkst. 14:00
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. […]
2. […]
3. Iepirkuma “Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš’””,
identifikācijas numurs DNP 2018/15 vērtēšana, lēmumu pieņemšana.
4. […]
1.
[…]
2.
[…]
3.
Iepirkuma “Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš’””,
identifikācijas numurs DNP 2018/15 vērtēšana, lēmumu pieņemšana
Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja L. Šereiko, ka 2018.
gada 28. martā notika iepirkuma “Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš””,
identifikācijas numurs DNP 2018/15 atvēršana.
Iepirkumā piedalās 3 (trīs) pretendenti: SIA “SKORPIONS VS”, SIA “AJ Celtnieks”,
SIA “MD Būvnieks”.

Iesniegto piedāvājumu pretendenti un piedāvātās līgumcenas (EUR, bez PVN):
Piedāvātā līgumcena EUR
Nr. p.k.
Pretendenta nosaukums
(bez PVN)
1.
SIA “SKORPIONS VS”
119 965,67 EUR
2.
SIA “AJ Celtnieks”
152 399,88 EUR
3.
SIA “MD Būvnieks”
122 261,31 EUR

Iepirkumu priekšmets ir telpu remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” (PII
“Zvaniņš”).
Komisija www.firmas.lv pārbauda visu pretendentu: SIA “SKORPIONS VS”, SIA “AJ
Celtnieks”, SIA “MD Būvnieks” paraksttiesīgās personas.
Komisija pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 10.2. punktā noteiktajiem vērtēšanas
posmiem un to atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
- ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN, līdz ar to Komisija veic iesniegto
piedāvājumu vērtēšanu līdz pirmajam derīgam piedāvājumam.
Komisija www.bis.gov.lv pārbauda pretendenta SIA “SKORPIONS VS” atbilstību
iepirkuma nolikuma 8.6. punktā noteiktajiem nosacījumiem (pielikumā izdrukas no
www.bis.gov.lv uz 8 (astoņām) lapām).
Komisija pārbauda, analizē pretendenta SIA “SKORPIONS VS” iesniegto
piedāvājumu un to dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma nosacījumiem.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendenta SIA “SKORPIONS
VS” iesniegtajā finanšu iedāvājumā, matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Pretendenta SIA SIA “SKORPIONS VS” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma
nolikuma 9.2. punkta noteiktajām vērtēšanas prasībām un pēc izvēles kritērija ir saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar zemāko cenu EUR, bez PVN.
Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) tiek pārbaudīts pretendents “RS
Būvnieks” par nodokļu parāda esamību vai neesamību, maksātnespējas vai likvidācijas
procesa esamību vai neesamību dienā, kad tiek pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pretendentam, 2018. gada 18. aprīli.
Pēc EIS E – izziņas pieprasījuma kopsavilkuma redzams, ka pretendentam “RS
Būvnieks” nav nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro, nav maksātnespējas un likvidācijas
procesa (pielikumā e-izziņas pieprasījuma kopsavilkums uz 1 (vienas) lapas).
KOMISIJA NOLĒMA:
1. Noslēgt līgumu ar SIA “SKORPIONS VS” reģ. Nr. 48503007289, adrese: Miera iela
4, Saldus, Saldus novads, LV - 3801 par remontdarbiem Dobeles pirmsskolas
izglītības iestādē “Zvaniņš”;
2. Līgumcena: 119 965,67 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit
pieci euro 67 centi), bez PVN.
Sēde slēgta plkst. 16:00
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