Sējas novada domes iepirkuma
„Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā
esošo teritoriju zālāju pļaušana”
(identifikācijas Nr. SND2016/4/MI)
komisijas sēdes protokols Nr. 2
Sējas novadā,
2016. gada 11.aprīlī
Sēdes sākums plkst. 11:00
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8².pantu, 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols
Nr.10, 2§. 2.22/1.22 punkts)- Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada
domes lēmumu (Protokols Nr.14, 6.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa
Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
- Sējas novada domes izpilddirektors;

Maija Muižniece

-Sējas novada domes projektu vadītāja;

Andris Arums

- Sējas novada domes būvvaldes vadītājs.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu darba kārtībā esošos jautājumus saistībā ar iepirkuma „Sējas novada
pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana”, identifikācijas numurs:
SND2016/4/MI (turpmāk – iepirkums) veikšanu.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme;
Iesniegto piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu pārbaude;
Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšana tehniskajai specifikācijai noteiktajām prasībām;
Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšana;
Zemākās cenas izvēles kritērijs;
Izslēgšanas noteikumu pārbaude.
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme

1.1.
1.2.
1.3.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmi (turpmāk- Sanāksme) 11.04.2016., plkst.11:00 sāk iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja E.Bērziņa, piedaloties komisijas loceklim G.Jākobsonam.
Sanāksmē nepiedalās neviens ieinteresētais pretendents.
Piedāvājumi, kuri iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., 2016.gada 11.aprīlim,
plkst.11:00, tiek atvērti to iesniegšanas secībā.
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Iepirkumā ir iesniegti un reģistrēti šādi piedāvājumi:

1.4.
Nr.
p.
k.

Pretendenta nosaukums

1.

SIA “Wood Project”

2.

SIA „Nekādi džungļi”

3.

SIA „KB
PAKALPOJUMI”

4.

SIA „MA serviss”

5.

SIA „Clean R”

6.

SIA „JUMIS”

Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un
Reģ.Nr.

1 ha cena bez PVN, euro

04.04.2016.,
plkst. 11:10,
Reģ.Nr.13-08/9-2016
08.04.2016.,
plkst. 09:40,
Reģ.Nr.13-08/10-2016
08.04.2016.,
plkst. 10:26,
Reģ.Nr.13-08/11-2016
08.04.2016.,
plkst. 13:00,
Reģ.Nr.13-08/12-2016
08.04.2016.,
plkst. 15:35,
Reģ.Nr.13-08/13-2016
11.04.2016.,
plkst. 08:30,
Reģ.Nr.13-08/14-2016

185,59

87,10

85,00

95,00

138,00

88,40

2. Iesniegto piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu pārbaude
Komisija pārbauda SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB PAKALPOJUMI”, SIA „MA
serviss”, SIA „Clean R” un SIA „JUMIS” iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām
noformējuma un atlases dokumentu prasībām un konstatē, ka:
2.1.1. SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „MA serviss”, SIA „Clean R” un SIA „JUMIS”
piedāvājumi ir atbilstoši visām nolikumā izvirzītajām noformējuma un atlases dokumentu prasībām;
2.1.

2.1.2.




komisija, izvērtējot SIA „KB PAKALPOJUMI” iesniegto piedāvājumu, konstatēja, ka, saskaņā ar
iepirkuma nolikuma 7.2.2.punktu, SIA „KB PAKALPOJUMI” nav iesniegtas vismaz 3 pozitīvas
atsauksmes no citiem Pasūtītājiem par veiktajiem līdzīga rakstura un apjoma pakalpojumiem pēdējo 3 gadu
laikā (2015., 2014., 2013.) saskaņā ar nolikuma 6.6.punktu. Kā arī, nav pietiekamas informācijas, vai SIA
„KB PAKALPOJUMI” iesniegtais veikto pakalpojumu saraksts atbilst nolikuma 7.2.3.punktam par līdzīga
rakstura un apjoma sniegtajiem pakalpojumiem (naudas izteiksmē).
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece un A.Arums) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virzīt SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „MA serviss”, SIA „Clean R” un SIA „JUMIS”
piedāvājumus tālākai vērtēšanai;
lūgt SIA „ KB PAKALPOJUMI” iesniegt 3 pozitīvas atsauksmes un paskaidrojumu par iesniegto veikto
pakalpojumu sarakstu ne vēlāk kā līdz š.g. 15.aprīlim, pretējā gadījumā, komisija izslēgs SIA „KB
PAKALPOJUMI” no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
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3. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšana tehniskajai specifikācijai noteiktajām prasībām
3.1.

Komisija vērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, un konstatē,
ka SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB PAKALPOJUMI”, SIA „MA serviss”, SIA „Clean
R” un SIA „JUMIS” piedāvājumi atbilst Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece un A.Arums) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
 virzīt SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB PAKALPOJUMI”, SIA „MA serviss”, SIA
„Clean R” un SIA „JUMIS” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
4. Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšana
4.1.

4.2.

Komisija izvērtē SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB PAKALPOJUMI”, SIA „MA
serviss”, SIA „Clean R” un SIA „JUMIS” finanšu piedāvājumus, pārbaudot, vai piedāvājumos nav
aritmētiskās kļūdas. Komisija konstatē, ka SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB
PAKALPOJUMI”, SIA „MA serviss”, SIA „Clean R” un SIA „JUMIS” finanšu piedāvājumos nav
aritmētiskās kļūdas.
Komisija pārbauda vai nav saņemti nepamatoti lēti piedāvājumi. Komisija izvērtē piedāvājumu cenu
pamatotību, un pēc savas pieredzes un kompetences konstatē, ka cenas ir atbilstošas tirgus apstākļiem un
pasūtītāja finanšu iespējām.

Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece, A.Arums) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virzīt SIA “Wood Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB PAKALPOJUMI”, SIA „MA serviss”, SIA „Clean R”
un SIA „JUMIS” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
5.
5.1.

Zemākās cenas izvēles kritērijs

Iepirkumā tika iesniegti seši piedāvājumi:
1 ha cena bez
PVN, euro
185,59
87,10
85,00
95,00
138,00
88,40

Pretendenta nosaukums
SIA “Wood Project”
SIA „Nekādi džungļi”
SIA „KB PAKALPOJUMI”
SIA „MA serviss”
SIA „Clean R”
SIA „JUMIS”

Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece, A.Arums) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
noteikt piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu SIA „ KB PAKALPOJUMI” un pēc protokola 2.1.2.punktā
minēto dokumentu iesniegšanas, komisija vērtēs, vai pretendents būtu atzīstams par pretendentu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.

Izslēgšanas noteikumu pārbaude
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6.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta septīto daļu un Nolikuma 10.punktu, komisija, izskatot
Elektroniskās iepirkumu sistēmas (turpmāk- EIS) izdotu E-IZZIŅU „Par nodokļu nomaksas statusu” un „Par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem”, konstatēja, ka SIA “Wood
Project”, SIA „Nekādi džungļi”, SIA „KB PAKALPOJUMI”, SIA „MA serviss”, SIA „Clean R” un SIA
„JUMIS” piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām un uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 8².panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.
Komisija darbu beidz plkst. 12:00
Pielikumā:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SIA „ Wood Project” piedāvājuma oriģināls;
SIA „ Nekādi džungļi” piedāvājuma oriģināls;
SIA „ KB PAKALPOJUMI” piedāvājuma oriģināls;
SIA „ MA serviss” piedāvājuma oriģināls;
SIA „ Clean R” piedāvājuma oriģināls;
SIA „ JUMIS” piedāvājuma oriģināls;
E.Bērziņas apliecinājums,
G.Jākobsona apliecinājums,
M.Muižnieces apliecinājums,
A.Aruma apliecinājums,
EIS VID izziņas,
EIS UR izziņas;
Lursoft datubāzes izdruka par komersantu reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā;
Sējas novada domes iepirkumu komisijas elektroniskās vēstules izdruka.

Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

E.Bērziņa
G.Jākobsons
M.Muižniece
A.Arums

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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