LATVIJAS REPUBLIKA

S JAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000032857, “Jē i”, Loja, Sējas novads, LV-2142
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

S jas novada domes iepirkuma
„ denssaimniecības sist mas p rb ve objekt “Murj ņu inženiertehniskie tīkli””
(identifik cijas Nr. SND2018/13/MI)
komisijas s des protokols Nr. 4
Sējas novad ,
2018. gada 29.novembr
Sēdes s kums plkst. 10:00
Saska ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu
un 18.10.2016.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2.§.), izveidot s iepirkumu komisijas (turpm k
– komisija) sēdē piedal s:
Komisijas
priekšs d t ja:
El na Bērzi a

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada b ri tiesas priekšsēdēt ja.

Komisijas locekļi:
- Sējas novada domes pašumu apsaimniekošanas un komun l s daļas vad t ja;
- Sējas novada domes izpilddirektors.

Ilze Vikse
Guntars J kobsons

Komisija ir san kusi, lai izskat tu saist b ar iepirkuma „ denssaimniec bas sistēmas p rb ve objekt
“Murj u inženiertehniskie t kli””, Id.Nr. SND2018/13/MI, veikšanu, darba k rt b esošos jaut jumus.
DARBA K RT B :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iesniegto pied v jumu noformējuma un dokumentu p rbaude;
Pretendentu atlases dokumentu atbilst bas vērtēšana Nolikum izvirz taj m pras b m;
Pretendenta tehnisk pied v juma atbilst bas vērtēšana tehniskaj specifik cij noteiktaj m pras b m;
Pretendenta finanšu pied v juma atbilst bas vērtēšana Nolikum noteiktaj m pras b m;
Saimnieciski visizdev g kais izvēles kritērijs;
Izslēgšanas noteikumu p rbaude.
1. Iesniegto pied v jumu noform juma un dokumentu p rbaude

1.1. Komisija p rbauda SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” iesniegto pied v jumu
atbilst bu nolikum izvirz taj m noformējuma un dokumentu pras b m un konstatē, ka tie ir atbilstoši
nolikum izvirz taj m noformējuma un dokumentu pras b m.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērzi a, G.J kobsons, I.Vikse) balsojot
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:

1

virz t SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumus t l kai vērtēšanai.
2. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības v rt šana Nolikum izvirzītaj m prasīb m
-

Komisija p rbauda SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumu
atbilst bu nolikum izvirz taj m atlases dokumentu pras b m un konstatē, ka SIA
“Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumi ir atbilstoši nolikum
izvirz taj m atlases dokumentu pras b m.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērzi a, G.J kobsons, I.Vikse) balsojot
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virz t SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumus t l kai vērtēšanai.

-

3. Pretendentu tehnisk pied v juma atbilstības v rt šana tehniskaj specifik cij noteiktaj m
prasīb m
3.1.

Komisija vērtē pretendentu tehnisko pied v jumu atbilst bu tehnisk s specifik cijas pras b m un
konstatē, ka SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumi atbilst tehnisk s
specifik cijas pras b m.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērzi a, G.J kobsons, I.Vikse) balsojot
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virz t SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumus t l kai vērtēšanai.
4.
4.1.

4.2.

Pretendentu finanšu pied v jumu atbilstības v rt šana Nolikum noteiktaj m prasīb m

Komisija izvērtē SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” finanšu pied v jumus,
p rbaudot, vai pied v jumos nav aritmētisk s kļ das. Komisija konstatē, ka SIA “Siltumkomforts”,
SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” finanšu pied v jumos nav aritmētisk s kļ das.
Komisija p rbauda vai nav sa emts nepamatoti lēts pied v jums. Komisija izvērtē pied v jumus un
Komisijai pied v jums konkrētam publiskam b vdarbu l gumam nešķiet nepamatoti lēts.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērzi a, G.J kobsons, I.Vikse) balsojot
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virz t SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE” pied v jumus t l kai vērtēšanai.
5. Saimnieciski visizdevīg k pied v juma noteikšana, atbilstoši Nolikum min taj m prasīb m
5.1.

Iepirkuma komisijas locekļi individu li vērtē SIA “Siltumkomforts”, SIA “GMD B ve” un SIA “ASE”
iesniegtos pied v jumus, pēc nolikum noteiktajiem pied v jumu vērtēšanas kritērijiem un apkopo
individu los vērtējumus kopēj vērtēšanas tabul .
Pretendents

SIA
“Siltumkomforts”
SIA “GMD
B ve”
SIA “ASE”

Kopt mes
cena bez
PVN

Punkti

Līguma
izpildes
termiņš

79 866,41

67,91

67 798,52
75 995,75

Punkti

Garantijas
laika
termiņš

Punkti

60 d.

15

60 mēn.

5

87,91

80

90 d.

10

5 g.

5

95

71,44

98 d.

9,18

5 g.

5

85,62

2

KOP

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērzi a, G.J kobsons, I.Vikse) balsojot
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
atz t par saimnieciski visizdev g ko pied v jumu un izvirz ts par pretendentu, kuram b tu piešķiramas l guma
slēgšanas ties bas:
Pretendents

Kopt mes
cena bez
PVN

SIA “GMD
B ve”

67 798,52

Punkti

Līguma
izpildes
termiņš

80

90 d.

Punkti

Garantijas
laika
termiņš

Punkti

10

5 g.

5

KOP
95

6. Izsl gšanas noteikumu p rbaude
6.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu un Nolikuma 6.punktu, komisija, izskatot
Elektronisk s iepirkumu sistēmas (turpm k- EIS) izdotu E-IZZI U „Par nodokļu nomaksas statusu” un
„Par likvid cijas, maks tnespējas un saimniecisk s darb bas apturēšanas procesiem”, pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 9.panta astot s daļas 2) punktu, ir konstatēts, ka dien , kad pie emts lēmums
par iespējamu iepirkuma l guma slēgšanas ties bu piešķiršanu, SIA “GMD B ve” Latvij , ir nodokļu
par di, tai skait valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par di, kas kopsumm p rsniedz 150
euro. Attiec b uz Latvij reģistrētiem un past v gi dz vojošiem pretendentiem pas t t js em vēr
inform ciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktaj inform cijas sistēm Valsts ie ēmumu dienesta
publisk s nodokļu par dnieku datub zes un Nekustam pašuma nodokļa administrēšanas sistēmas
pēdēj s datu aktualiz cijas datum .
6.2. Saska ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmit s daļas 2) punktu, Komisija nolemj, informēt SIA
“GMD B ve” par to, ka saska ar Valsts ie ēmumu dienesta publisk s nodokļu par dnieku datub zes vai
Nekustam pašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdēj s datu aktualiz cijas datum Ministru
kabineta noteiktaj inform cijas sistēm ievietoto inform ciju tam dien , kad pie emts lēmums par
iespējamu l guma slēgšanas ties bu piešķiršanu, ir nodokļu par di, tai skait valsts soci l s apdrošin šanas
oblig to iemaksu par di, kas kopsumm p rsniedz 150 euro, un noteikt termi u — 10 dienas pēc
inform cijas izsniegšanas vai nos t šanas dienas —, l dz kuram iesniedzams apliecin jums, ka
pretendentam dien , kad pie emts lēmums par iespējamu iepirkuma l guma slēgšanas ties bu piešķiršanu,
nebija nodokļu par du, tai skait valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par du, kas kopsumm
p rsniedz 150 euro. Ja noteiktaj termi apliecin jums netiks iesniegts, pas t t js SIA “GMD B ve”
izslēgs no dal bas iepirkum .
Komisija darbu beidz plkst. 10:45
Pielikum :

1.
2.
3.
4.
5.

Uz ēmuma reģistra izdrukas;
E-IZZI AS;
Individu l s vērtēšanas tabulas;
Vērtējuma apkopojums;
E pasta vēstule SIA “GMD B ve”.

Komisijas priekšsēdēt ja:
Komisijas locekļi:

E.B rziņa
I.Vikse

G.J kobsons
Protokol ja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdēt ja E.Bērzi a____________________
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LATVIJAS REPUBLIKA

S JAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000032857, “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

S jas novada domes iepirkuma
„ denssaimniecības sist mas p rb ve objekt “Murj ņu inženiertehniskie tīkli””
(identifik cijas Nr. SND2018/13/MI)
komisijas s des protokols Nr. 5
Sējas novad ,
2018. gada 29.novembr
Sēdes s kums plkst. 16:05
Saskaņ ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu
un 18.10.2016.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2.§.), izveidot s iepirkumu komisijas (turpm k
– komisija) sēdē piedal s:
Komisijas
priekšs d t ja:
El na Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada b riņtiesas priekšsēdēt ja.

Komisijas locekļi:
- Sējas novada domes pašumu apsaimniekošanas un komun l s daļas vad t ja;
- Sējas novada domes izpilddirektors.

Ilze Vikse
Guntars J kobsons

Komisija ir san kusi, lai izskat tu saist b ar iepirkuma „ denssaimniec bas sistēmas p rb ve objekt
“Murj ņu inženiertehniskie t kli””, Id.Nr. SND2018/13/MI, veikšanu, darba k rt b esošos jaut jumus.
DARBA K RT B :
1. SIA “GMD B ve” VID apliecin jums;
2. Lēmuma pieņemšana;
3. Lēmuma p rs dzēšanas k rt ba.
1. Iesniegto pied v jumu noform juma un dokumentu p rbaude
1.1. Komisija p rbauda SIA “GMD B ve” iesniegto VID izziņu, apliecin jumu, kas apliecina, ka
pretendentam uz 29.11.2018. nav nodokļu par di, tai skait valsts soci l s apdrošin šanas oblig to
iemaksu par di, kas kopsumm p rsniedz 150 euro.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērziņa, G.J kobsons, I.Vikse) balsojot
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virz t SIA “GMD B ve” pied v jumus t l kai vērtēšanai.

1

2. L muma pieņemšana
2.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta tr spadsmito daļu un 26. pantu, komisija (E.Bērziņa,
G.J kobsons, I.Vikse) balsojot - „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
Piešķirt l guma slēgšanas ties bas iepirkum „ denssaimniecības sist mas p rb ve objekt “Murj ņu
inženiertehniskie tīkli””, Id.Nr. SND2018/13/MI par kopējo l guma summu:
Pretendents

Kopt mes
cena bez
PVN

Punkti

Līguma
izpildes
termiņš

Punkti

Punkti

SIA “GMD
B ve”

Garantijas
laika
termiņš

67 798,52

80

90 d.

10

5 g.

5

KOP
95

3. L muma p rs dz šanas k rtība
Pretendents, kurš iesniedzis pied v jumu iepirkum , uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta
noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas t ties bas vai ir iespējams šo ties bu aizsk rums, ir ties gs
p rs dzēt pieņemto lēmumu Administrat vaj rajona ties Administrat v procesa likum noteiktaj k rt b
mēneša laik no lēmuma saņemšanas dienas. Administrat v s rajona tiesas nolēmumu var p rs dzēt kas cijas
k rt b Augst k s tiesas Administrat vo lietu departament . Lēmuma p rs dzēšana neaptur t darb bu.

Komisija darbu beidz plkst. 16:15
Pielikum :

1.
2.
3.
4.

SIA “GMD B ve” apliecin jums;
Paziņojumi pretendentiem;
Publik cijas SND m jas lap ;
Publik cija IUB m jas lap .

Komisijas priekšsēdēt ja:
Komisijas locekļi:

E.B rziņa
I.Vikse
G.J kobsons

Protokol ja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdēt ja
E.Bērziņa____________________
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