NORAKSTS
Sējas novada domes iepirkuma
„Sējas pamatskolas būvdarbi”
(identifikācijas Nr. SND2015/5/MI)
komisijas sēdes protokols Nr. 3
Sējas novadā,
2015. gada 26.maijā
Sēdes sākums plkst. 14:40
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
pamatskolas būvdarbi”, identifikācijas numurs: SND2015/5/MI (turpmāk – iepirkums) veikšanu.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Iesniegto piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu pārbaude;
2. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšana tehniskajai specifikācijai noteiktajām
prasībām;
3. Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšana;
4. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs;
5. Izslēgšanas noteikumu pārbaude;
6. Lēmuma pieņemšana.
1. Iesniegto piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu pārbaude
1.1. Komisija pārbauda SIA „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS
Piegādātāju apvienība „Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” iesniegto piedāvājumu
atbilstību nolikumā izvirzītajām noformējuma un atlases dokumentu prasībām un konstatē, ka:
1.1.1.
SIA „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” piedāvājumi ir atbilstoši visām nolikumā
izvirzītajām noformējuma un atlases dokumentu 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,
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NOLEMJ:
 virzīt SIA „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS Piegādātāju
apvienība „Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.

2. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšana tehniskajai specifikācijai
noteiktajām prasībām
2.1.

Komisija vērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām,
un konstatē, ka SIA „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS
Piegādātāju apvienība „Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” 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 „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS Piegādātāju
apvienība „Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
3. Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšana
3.1.

3.2.

Komisija izvērtē SIA „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS
Piegādātāju apvienība „Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” finanšu piedāvājumus,
pārbaudot, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Komisija konstatē, ka SIA „PRO DEV”,
SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS Piegādātāju apvienība „Prime ServiceBūvLat grupa” un SIA „Plastik” 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 „PRO DEV”, SIA „AV Būvnieks”, SIA „SN BŪVGRUPA”, PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service- BūvLat grupa” un SIA „Plastik” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
4.

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkumā tika iesniegti pieci piedāvājumi un pamatojoties uz Nolikuma 9.2.punktu, Komisija
veica iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu:
Līguma
Pretendenta
Cena bez
Garantijas
Punkti
Punkti
izpildes
Punkti
KOPĀ
nosaukums
PVN, euro
laiks
laiks
SIA „PRO
137 186,92
70,89
36 mēn.
5
70 d.
8,57
84,46
DEV”
SIA „AV
121 565,11
80
60 mēn.
8,33
75 d.
8
96,33
Būvnieks”
SIA „SN
151 914,11
64,02
61 mēn.
8,47
70 d.
8,57
81,06
BŪVGRUPA”

4.1.
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.

2

4.
5.

PS Piegādātāju
apvienība
„Prime ServiceBūvLat grupa”
SIA „Plastik”

131 535,29

73,94

72 mēn.

10

60 d.

10

93,94

122 927,72

79,11

36 mēn.

5

75 d.

8

92,11

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 saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu SIA „AV Būvnieks” un atzīt to par pretendentu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.

Izslēgšanas noteikumu pārbaude

5.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta sesto, septīto daļu un Nolikuma 11.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 „AV Būvnieks” nav VID nodokļu parādi.
6.

Lēmuma pieņemšana

6.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta sesto daļu un 24. panta pirmo daļu, komisija
(E.Bērziņa, G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums), balsojot - „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1) Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Sējas pamatskolas būvdarbi”, Id.Nr.
SND2015/5/MI, SIA „AV Būvnieks”, par kopējo paredzamo līguma summu bez PVN:
121 565,11 euro.
2) Nosūtīt pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus iepirkumā, paziņojumu par komisijas
lēmumu.
3) Publicēt pieņemto lēmumu Sējas novada domes oficiālajā mājas lapā www.seja.lv, sadaļāIepirkumi.
4) Publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
5) Publicēt noslēgtā iepirkuma līguma redakcionālo tekstu Sējas novada domes oficiālajā mājas
lapā www.seja.lv, sadaļā- Iepirkumi.
Komisija darbu beidz plkst. 15:45
Pielikumā:

Komisijas locekļu individuālās vērtēšanas tabulas;
Vērtējumu apkopojums;
SIA „AV Būvnieks” E-IZZIŅAS;
Sējas novada domes iepirkumu komisijas 26.05.2015. elektroniskās vēstules ar
paziņojumu par iepirkuma rezultātiem visiem pretendentiem, kuri iesnieguši
piedāvājumus;
5. Izdruka no Sējas novada domes interneta mājas lapas www.seja.lv, sadaļasIepirkumi;
1.
2.
3.
4.
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6. Izdruka no Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapas www.iub.gov.lv;
7. Izdruka no Sējas novada domes interneta mājas lapas www.seja.lv, sadaļasIepirkumi, par līguma red. publicēšanu.
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

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

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________

NORAKSTS PAREIZS
Sējas novada domes
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
26.05.2015., Sējas novadā

E.Bērziņa*

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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