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

Atklāta konkursa “Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un
neregulāro pārvadājumu nodrošināšana”
Identifikācijas Nr. ĶNP 2018/31
(Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā)

PROTOKOLS
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
2018.gada 13.augusts
Plkst. 09:45
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas
iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Komisijas priekšsēdētājs: J.Zvaigzne
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A.Volanskis
Komisijas locekļi: J.Firsts, A.Bondare, R.Strauts, J.Ipatjevs
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); 2017.gada 21.septembra lēmums Nr.1.§ 4. (Prot. Nr.20), 2017.gada
30.novembra lēmums Nr.1.§ 2. (Prot. Nr.24), 2018.gada 8.marta lēmums Nr.33 (Prot. Nr.5).
Protokolē: L.Blate
Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana – 1.daļa “Transporta
pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai noteiktajos maršrutos, atbilstoši „Tehniskā
specifikācija – darbu apraksts” norādītajiem maršrutiem un noteiktajiem laikiem”.
1. Saņemtie piedāvājumi:
Pretendents
SIA “KM Transports”

Kopējā līguma cena (EUR) bez PVN 3 (trīs) gados
632 859,00

2. Piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude. Iepirkumu
komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājums izstrādāts un noformēts atbilstoši atklāta konkursa
nolikuma prasībām un iesniegtā pretendenta atlases dokumentu atbilstību atklāta konkursa
nolikuma prasībām.
3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija ir novērtējusi, vai
tehniskais piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām.
4. Piedāvājumu vērtēšana
4.1. Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
4.2. Iepirkumu komisija ir izvērtējusi, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
4.3. Iesniegto piedāvājumu ir izvērtējis Ķekavas novada pašvaldības saimniecības daļas
transporta dispečers Mārtiņš Ansonskis.
4.4. Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas (Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā) un secina, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 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.
5. Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru
un metu konkursu norises kārtība” 19.punktā minētais pamatojums
5.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu, ja atklāta konkursa 1.daļai ir
iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkumu komisijai jāsagatavo un jāietver iepirkuma

procedūras ziņojumā pamatojums tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas
un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības
ir objektīvas un samērīgas, tai jāpieņem lēmums pārtraukt atklātu konkursu.
5.2. Izvērtējot situāciju transporta pakalpojumu sniegšanā Latvijas Republikas teritorijā,
Iepirkumu komisija konstatē, ka atklāta konkursa 1.daļā minētos pakalpojumus uz šo brīdi
Ķekavas novada pašvaldībai sniedz šādi piegādātāji: SIA “Sabiedriskais autobuss”, SIA
“Konti buss”, SIA “Hansabuss Latvia”, SIA “KM Transports” un A.Gādiga autotransporta
pakalpojumi.
5.3. Iepirkumu komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā arī faktu, ka neviens ieinteresētais
piegādātājs nav apstrīdējis atklāta konkursa nolikumā ietvertās atlases prasības.
5.4. Līdz ar to Iepirkumu komisijas locekļi uzskata, ka konkrētajā tirgū darbojas vēl vismaz 4
(četri) piegādātāji, kas atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām, kuri nav pieteikušies ar atlases prasībām nesaistītu iemeslu dēļ, un atlases prasības
ir objektīvas un samērīgas.
6. Lēmuma pieņemšana
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 18.punktu, Iepirkuma procedūras nolikuma
6.1.2.apakšpunktu,
Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj: atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas
tiesības atklāta konkursa “Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro
pārvadājumu nodrošināšana”, ID Nr. ĶNP 2018/31 1.daļā “Transporta pakalpojumi
izglītojamo pārvadāšanai noteiktajos maršrutos, atbilstoši „Tehniskā specifikācija – darbu
apraksts” norādītajiem maršrutiem un noteiktajiem laikiem”:
Pretendents

Kopējā līguma cena (EUR) bez PVN 3
(trīs) gados

SIA “KM Transports”,
vienotās reģistrācijas numurs 40103199587

632 859,00

Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojam var
iesniegt 10 dienu laikā pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu ir nosūtīta
Pretendentam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Sēdes beigu laiks: 10:15
Komisijas locekļi:

__________________ J.Zvaigzne
__________________ A.Volanskis
__________________ A.Bondare
__________________ J.Firsts
__________________ R.Strauts
__________________J.Ipatjevs
Protokolē: _______________ L.Blate

