LATVIJAS REPUBLIKA

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

Sējas novada domes iepirkuma
„Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12 (Murjāņi-Beltes) pārbūve”
(identifikācijas Nr. SND2017/4/K)
komisijas sēdes protokols Nr. 3
Sējas novadā,
2017. gada 23.maijā
Sēdes sākums plkst. 10:00
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas
nolikumu un 18.10.2016.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2.§.), izveidotās iepirkumu
komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:
Komisijas
priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Ilze Vikse

- Sējas novada domes izpilddirektors;
-Sējas novada domes projektu vadītāja;
- Sējas novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas
vadītāja.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu darba kārtībā esošos jautājumus saistībā ar atklātu konkursu
„Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12 (Murjāņi-Beltes) pārbūve”, Id.Nr.SND2017/4/K.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Iesniegto piedāvājumu noformējuma vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām
prasībām;
2. Iesniegto piedāvājumu atlases dokumentu vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām;
3. Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām prasībām;
4. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām;
5. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām
prasībām;
6. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.
7. Lēmuma pieņemšana;
8. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
1.

1.1.

Iesniegto piedāvājumu noformējuma vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām
prasībām
Komisija pārbauda SIA “Roadex”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”,
AS “A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde” iesniegto piedāvājumu noformējumus un
konstatē, ka tie ir atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
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Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece, I.Vikse) nolemj:
virzīt SIA “Roadex”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”, AS
“A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
2.

Iesniegto piedāvājumu atlases dokumentu vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām

2.1.

Komisija pārbauda SIA “Roadex”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”,
AS “A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde” iesniegtos atlases dokumentus un to
kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece, I.Vikse) nolemj:
virzīt SIA “Roadex”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”, AS
“A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.

3.

Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām
prasībām
Komisija, pamatojoties uz Konkursa nolikumā minētajām prasībām, vērtē SIA “Roadex”, SIA
“Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”, AS “A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un
AS “Ceļu pārvalde” iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību.

3.1.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece, I.Vikse) balsojot- „par”, „pret”– nav, „atturas” – nav, nolemj:
atzīt par atbilstošiem Konkursa nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām un virzīt SIA “Roadex”,
SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”, AS “A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi”
un AS “Ceļu pārvalde” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
4.

4.1.

Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām
prasībām
Komisija izvērtē vai SIA “Roadex”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union
Asphalttechnik”, AS “A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde” iesniegtajos finanšu
piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un pārbauda vai nav saņemti nepamatoti lēti piedāvājumi.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.pantu, 41.panta devīto daļu un 53.pantu, komisija
(E.Bērziņa, G.Jākobsons, M.Muižniece, I.Vikse) konstatē, ka:
SIA “Roadex”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA “Union Asphalttechnik”, AS “A.C.B.”, SIA
“Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde” finanšu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Kā arī,
balstoties uz savu pieredzi un kompetenci, komisija konstatē, ka neviens no piedāvājumiem nerada
pamatu šaubām par nepamatoti lētu piedāvājumu.

5.

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām
prasībām

5.1.

Pamatojoties uz Nolikuma 4.7.punktu, par uzvarētāju iepirkumā noteiks saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu pamatojoties uz PIL 51.pantu, izmantojot tikai cenu:

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums
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Cena kopā
EUR bez

PVN
SIA “Roadex”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:05
Reģ.Nr. 13-08/47-2017
SIA “Vianova”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:25
Reģ.Nr. 13-08/48-2017
PA “VT KUUM”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:25
Reģ.Nr. 13-08/49-2017
SIA “Union Asphalttechnik”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:40
Reģ.Nr. 13-08/50-2017
AS “A.C.B.”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:45
Reģ.Nr. 13-08/51-2017
SIA “Limbažu ceļi”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:45
Reģ.Nr. 13-08/52-2017
AS “Ceļu pārvalde”
Saņemts 21.04.2017.
Plkst. 10:45
Reģ.Nr. 13-08/53-2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.
6.1.

413 146,19

375 000,00

430 001,83

464 692,82

399 820,31

417 498,41

449 678,12

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmo, otro un četrpadsmito daļu, komisija,
veica pārbaudi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu (turpmāk- EIS), un
konstatēja, ka:
6.1.1. Uz SIA “Roadex” un tās apakšuzņēmēju SIA “EDS”, SIA “Vianova”, PA “VT KUUM”, SIA
“Union Asphalttechnik”, AS “A.C.B.”, SIA “Limbažu ceļi” un AS “Ceļu pārvalde”,
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas
noteikumi. SIA “Vianova” un tās apakšuzņēmēju AS “Trev-2 Grupp” neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
7.

Lēmuma pieņemšana

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 26.pantu un 51. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa,
G.Jākobsons, M.Muižniece, I.Vikse), balsojot - „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1)

piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā „Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12
(Murjāņi-Beltes) pārbūve”, Id.Nr.SND2017/4/K pretendentam ar saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu- SIA “Vianova” ar piedāvāto kopējo cenu euro bez PVN:
Pretendenta nosaukums
Cena kopā EUR bez PVN
375 000,00
SIA “Vianova”

2)

nosūtīt visiem piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem paziņojumu par komisijas pieņemto
lēmumu;
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3)
4)
5)

publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv paziņojumu par
iepirkuma procedūras rezultātiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
publicēt Sējas novada domes interneta mājas lapā www.seja.lv paziņojumu par iepirkuma
procedūras rezultātiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
publicēt Sējas novada domes interneta mājas lapā www.seja.lv noslēgtā līguma redakciju
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru
attiecas Publisko iepirkumu likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir
tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām
prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas
darbību iepirkuma procedūras laikā. Iesniegumu par iespējamajiem pārkāpumiem var iesniegt Iepirkumu
uzraudzības birojam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam
pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa pastu.
Komisija darbu beidz plkst. 10:50
Pielikumā:

Komisijas locekļu individuālās vērtēšanas tabulas;
Vērtējumu apkopojums;
Izdrukas no EIS;
Noslēguma ziņojums;
Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapas www.iub.gov.lv izdruka par
paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem;
6. Sējas novada domes interneta mājas lapas www.seja.lv izdruka par paziņojumu par
Konkursā pieņemto lēmumu;
7. Sējas novada domes interneta mājas lapas www.seja.lv izdruka par noslēgtā
līguma redakcijas publikāciju.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisijas priekšsēdētāja:

E.Bērziņa

Komisijas locekļi:

G.Jākobsons
M.Muižniece
I.Vikse

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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