LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi”, s. n. Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 7977739, reģ. Nr. 90000032857
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

LĒMUMA PAZIŅOŠANA
par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkumā
„Tautastērpu iegāde Sējas novada kultūras namam”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/16/MI/ELFLA
Sējas novadā,

2014.gada 07.janvārī

1.

Iepirkuma priekšmets

1.1.
1.2.

Tautastērpu iegāde Sējas novada kultūras namam, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.

Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un apjoms

2.1.
2.2.
2.3.

Līguma izpildes termiņš –ne ilgāk kā līdz 15.04.2014.
Līguma izpildes (piegādes) vieta – Sējas novada kultūras nams, Lojas ciems, Sējas novads, LV-2142.
Automobilis tiks iegādāts uz līzinga līgumsaistību noteikumiem. Pēc līzinga līguma termiņa beigām,
automobilis jāpārraksta uz Pasūtītāja- Sējas novada domes vārda, kas nozīmē, ka automobilis pāriet
Pasūtītāja īpašumā, par Izpildītāja līdzekļiem.

3.

Iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta
ietvaros.

4.

Iepirkuma iesniegšana un izziņošana

4.1.
4.2.
4.3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.01.2014., plkst. 10:00.
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv): 17.12.2013.
Paziņojums par iepirkumu SND mājas lapā (www.seja.lv): 17.12.2013.

5.

Informācija par piedāvājuma saturu

5.1.

Piedāvājumam ir jāsastāv no četrām daļām, kurās ietver Nolikumā noteiktos Pretendenta iesniedzamos
dokumentus:
Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;
Pretendentu atlases dokumenti;
Tehniskais piedāvājums;
Finanšu piedāvājums.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši 01.07.2010. Dokumentu juridiskā spēka likumam
un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība”. Pretējā gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais Pretendenta atlases
dokuments nav iesniegts.
Pretendents nevarēja iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgas (atbilstoši
ierakstiem komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstu. Ja piedāvājumā iekļauto
dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jābūt pievienotai attiecīgai pilnvarai.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.

5.3.
5.4.
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6.

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

6.1.

Iepirkuma komisija izvērtēja Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikuma 5. punktā noteiktajām
piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtēja vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti ir saskaņā ar
Nolikuma 7. punktu „Iesniedzamie Dokumenti”.
Iepirkuma komisija izvērtēja Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 7.3. punktā noteiktajām
prasībām un tehniskajai specifikācijai.
Iepirkuma komisija pārbaudīja vai Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai
piedāvājums nav nepamatoti lēts.
Iepirkuma komisija ir piešķīrusi tiesības slēgt iepirkuma līgumu Pretendentam, kurš ir atbilstošs visām
Nolikumā noteiktajām prasībām un kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN.
Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja
netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma, t.sk. tehniskajā specifikācijā,
noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8¹.panta 5².daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude

Iepirkuma komisija pārbaudīja, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
nepastāv PIL 8¹.panta 5².daļā minētais nosacījums:
7.1.1. Iepirkuma komisija attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu
informāciju par maksātnespējas, bankrota un likvidācijas procesu pieprasīja no Uzņēmumu reģistra.
7.1.2. Iepirkuma komisija, attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas)
informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, ieguva Valsts ieņēmumu
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā
datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no
pārbaudes rezultātiem Iepirkumu komisija:
a)
neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,
b)
informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas
saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs
pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
7.1.3. Iepirkumu komisija, attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu
pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts,
iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:
a)
pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process – tas neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā
darbība nav apturēta,
b)
pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
7.2. Pēc minētās informācijas pārbaudes, iepirkuma komisija to izvērtē un pieņem lēmumu par Pretendenta
noteikšanu par uzvarētāju iepirkumā vai izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
7.1.

8.

Iesniegtie piedāvājumi un to vērtēšana

8.1.

Piedāvājumi, kuri iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., 2014.gada 06.janvārim,
plkst.11:00, tika atvērti to iesniegšanas secībā.
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8.2.

Iepirkumā tika iesniegti un reģistrēti šādi piedāvājumi:
Nr.
p.
k.
1.

8.3.

8.4.

10.

Pretendenta
nosaukums

Piedāvājuma
iesniegšanas datums un
Reģ.Nr.

Kopējā piedāvātā cena
bez PVN, LVL/EUR

Citas ziņas

SIA „ANVI AM”

02.01.2014. Reģ.Nr.1308/1-2014

12360,45 LVL/
17587,40 EUR

Piedāvājums
cauršūts uz 11
lp.

Iepirkuma Komisija 2013. gada 04.novembra sēdē, izvērtējot iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma
Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma prasībām, pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības
pretendentam- SIA ”ANVI AM” par kopējo paredzamo līguma summu LVL/EUR bez PVN: 12360,45
LVL/ 17587,40 EUR.
SIA ”ANVI AM” ir vienīgais iesniegtais piedāvājums šajā iepirkumā un tas ir atbilstošs Nolikumā
noteiktajām un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

9.

Objektīvais pamatojums viena pretendenta izvēlei

9.1.

Pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem un brīvas konkurences principa ieviešanu konkrētajā iepirkuma
procedūrā, izstrādājot prasības pretendentiem, komisija konstatēja, ka atlases prasības iepirkuma
dokumentos ir objektīvas un samērīgas, tās nepamatoti neierobežo pakalpojuma sniedzēju konkurenci, un tās
ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam.
Iepirkumu komisijas sastāvs lēmuma pieņemšanā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa -Sējas novada domes juriskonsulte/
Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons - Sējas novada domes izpilddirektors;
Maija Muižniece -Sējas novada domes projektu vadītāja;
Andris Arums -Sējas novada domes būvvaldes vadītājs.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

E.Bērziņa
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