ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMU KOMISIJA
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

Iepirkuma procedūras

“Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” energoefektivitātes
uzlabošanas būvprojekta izstrāde Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/16
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu)
PROTOKOLS
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
2016.gada 10.jūnijs
Plkst. 11:30
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela
19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Komisijas priekšsēdētājs: A.Liškovskis
Komisijas locekļi: L.Danileviča, J.Zvaigzne, I.Kalniņš, J.Firsts
Komisijas izveidošanas pamatojums: Ķekavas novada domes 2009.gada 7.jūlija lēmums
Nr.4.§ (Prot. Nr.2), 2010.gada 8.aprīļa lēmums Nr.1.§ 1.1. (Prot. Nr.9), 2010.gada 10.februāra
lēmums Nr.1.§ 1. (Prot. Nr.2), 2011.gada 24.februāra lēmums Nr.8.§ 2. (Prot. Nr.3),
2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.6.§ 2. (Prot. Nr.13), 2014.gada 24.aprīļa lēmums Nr.1.§ 3.
(Prot. Nr.12),
Nepiedalās:
Protokolē: L.Blate
Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
1. Piedāvājumu noformējumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude. Iepirkumu
komisija pārbauda, vai piedāvājumi izstrādāti un noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras
nolikuma prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām.
Piedāvājuma noformējuma un iesniegto
Nr.
Pretendents
dokumentu atbilstības pārbaude
p.k.
1.
SIA Campaign
Atbilst
2.
SIA Lūsis V
Atbilst
3.
SIA Myzone
Atbilst
2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Iepirkumu komisija novērtē, vai tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma prasībām.
Tehniskā piedāvājuma atbilstības
Nr.
Pretendents
pārbaude
p.k.
1.
SIA Campaign
Atbilst
2.
SIA Lūsis V
Atbilst
3.
SIA Myzone
Atbilst
3. Piedāvājumu vērtēšana
3.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu.
3.2. Iepirkumu komisija ir izvērtējusi, vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.

3.3. Iepirkumu komisija, ņemot vērā Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos vērtēšanas
kritērijus, izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN, kas atbilst Iepirkuma
noteikumu prasībām.
3.4. Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas no Ministru kabineta noteiktās informācijas
sistēmas (2.pielikums uz 4 lpp.) par nodokļu parādiem visiem pretendentiem uz 2016.25.aprīli
un secina, ka SIA “Lūsis V” (vienotais reģistrācijas numurs 40103502004) ir nodokļu parādi
EUR 1436,90. SIA “Lūsis V” ir iesniedzis 2016.gada 2.maija Valsts ieņēmuma dienesta
izziņu par nodokļu nomaksu (3.pielikumā uz 1 lpp.).
3.5. Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas no Ministru kabineta noteiktās informācijas
sistēmas (4.pielikums uz 2 lpp.) uz 2016.gada 10.jūniju par to, ka SIA “Campaign” (vienotais
reģistrācijas numurs 50003773841) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, kā arī nav
iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto pārkāpumu, nav aktuālu datu par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem.
4. Lēmuma pieņemšana
Balsojot ar 3 balsīm “par” (Danileviča, Zvaigzne, Kalniņš), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Iepirkumu komisija nolemj:
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības
SIA “Campaign”, vienotais reģistrācijas numurs 50003773841, piedāvātā līgumcena EUR
15 609,00 (piecpadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro) bez PVN.
Šo lēmumu var apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā
noteiktajā kārtībā un termiņā.
Sēdes beigu laiks: 11:45
Pielikumā:
1. Apliecinājums uz 1 lpp.;
2. E-izziņas uz 4 lpp.;
3. 2016.gada 2.maija Valsts ieņēmuma dienesta izziņa uz 1 lpp.;
4. E-izziņas uz 2 lpp.
Komisijas locekļi:

L.Danileviča __________________
J.Zvaigzne __________________
I.Kalniņš __________________

Protokolēja:

L.Blate __________________

