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DOBELES NOVADA
IEPIRKUMU KOMISIJA
SĒDES PROTOKOLS
Dobelē

07.03.2018.
Nr. 18
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. […]
2. Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Katoļu un Bīlenšteina
ielas izbūve Dobeles pilsētā”, identifikācijas numurs DNP 2018/10 atvēršana,
vērtēšana, lēmumu pieņemšana.
3. […]
4. […]
5. […]
6. […]
7. […]
1.
[…]
2.
Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Katoļu un Bīlenšteina ielas
izbūve Dobeles pilsētā”, identifikācijas numurs DNP 2018/10 atvēršana, vērtēšana,
lēmumu pieņemšana
Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk - Komisija) priekšsēdētāja L. Šereiko, ka
2018.gada 20. februārī Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā (www.iub.gov.lv)

tika ievietots paziņojums par plānoto līgumu iepirkumam “Būvuzraudzības pakalpojuma
nodrošināšana Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā”, identifikācijas numurs
DNP 2018/10.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Katoļu un
Bīlenšteina ielas izbūves darbiem Dobeles pilsētā, saskaņā ar būvprojektu “Katoļu un
Bīlenšteina ielas izbūve Dobelē” (autors: SIA “Projekts 3”).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 5. marts plkst. 14:00.
Iepirkuma nolikums bija publiski pieejams Dobeles novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.dobele.lv.
Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā ir saņemti 2 (divi)
piedāvājumi.
L.Šereiko

atver

iesniegtos

piedāvājumus,

nosauc

pretendenta

nosaukumu,

iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu:
1. SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500, adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava,
LV-3001, piedāvājums iesniegts 2018. gada 5. martā plkst. 13:30, piedāvātā
līgumcena: 25 256 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit seši
euro), bez PVN.
2. SIA “Jurēvičs un partneri” reģ. Nr. 40103122882, adrese: Kr. Valdemāra iela
100, Rīga, LV-1013, piedāvājums iesniegts 2018. gada 5. martā plkst. 13:40,
piedāvātā līgumcena: 27 332 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti
trīsdesmit divi euro), bez PVN.
Komisijas locekļi paraksta apliecinājumus.
Komisija pamatojoties uz iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 9.2. punktā
noteiktajiem 4 (četriem) vērtēšanas posmiem un to atbilstošajiem piedāvājumiem nosaka
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez
PVN.
Komisija www.firmas.lv pārbauda abu pretendentu paraksttiesīgās personas
(pielikumā izdrukas no www.firmas.lv uz 10 (desmit) lapām).
Komisija www.bis.gov.lv pārbauda pretendentu: SIA “RS Būvnieks” un SIA
“Jurēvičs un partneri” atbilstību nolikuma 8.6. punktā noteiktajiem nosacījumiem
(pielikumā izdrukas no www.bis.gov.lv uz 8 (astoņām) lapām).
Komisija pārbauda, analizē visu pretendentu iesniegtos piedāvājumus un to
dokumentu atbilstību nolikuma nosacījumiem. Pielikumā vērtējums uz 3 (trīs) lapām.
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Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas abu pretendentu: SIA “RS
Būvnieks” un SIA “Jurēvičs un partneri” iesniegtajos finanšu piedāvājumos, matemātiski
aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Pamatojoties uz nolikuma 9. punktā noteiktajām prasībām, Komisija piešķir līguma
slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam – ar zemāko cenu, kuru
nosaka, ņemot vērā piedāvāto cenu (EUR bez PVN).
SIA “RS Būvnieks” iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
un pēc izvēles kritērija ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar
zemāko cenu.
[…]
KOMISIJA NOLEMJ:
Noslēgt līgumu ar SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500, adrese: Zirgu iela 12-65,
Jelgava, LV-3001 par Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu Katoļu un
Bīlenšteina ielas izbūvei Dobeles pilsētā, līgumcena: 25 256 EUR (divdesmit pieci
tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro), bez PVN.

3.
[…]
4.
[…]
5.
[…]
6.
[…]
7.
[…]
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja L. Šereiko pasludina sanāksmi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17:00
Komisijas priekšsēdētāja

(personīgais paraksts)

L. Šereiko

Komisijas locekļi

(personīgais paraksts)

A. Pole - Grinšpone

(personīgais paraksts)

Z. Peļņa

(personīgais paraksts)

A. Apsīte
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(personīgais paraksts)

V. Eihmanis

(personīgais paraksts)

J. Ozoliņš

Protokolē: L. Īle (personīgais paraksts)
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