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

Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde P/A “Ķekavas sociālās aprūpes
centrs””, iepirkuma identifikācijas Nr.ĶNP 2018/44
(Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā)

PROTOKOLS Nr. 1-9.18.1/19/11
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

2019.gada 4.martā

Plkst. 9:15
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: Par lēmuma pieņemšanu iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas
sociālās aprūpes centrs””, iepirkuma identifikācijas Nr.ĶNP 2018/44, turpmāk tekstā –
iepirkums, 3.daļā.
Sēdes norises kārtība:
Iepirkuma komisija 2018.gada 3.decembrī, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
9.panta trīspadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 5.3.1.apakšpunktu, izvērtējot iesniegtos
piedāvājumus, atzina, ka pretendenta SIA “Laki fruit”, vienotās reģistrācijas numurs
40003669241, piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir saimnieciski
izdevīgākais piedāvājums (100 punkti) iepirkuma 3.daļā un piešķīra līguma slēgšanas tiesības
iepirkuma 3.daļā SIA “Laki fruit”, vienotās reģistrācijas numurs 40003669241, piedāvātā
līgumcena EUR bez PVN 3 588,10 (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi eiro un 10 eiro
centi). SIA Laki fruit 2019.gada 13.februārī ir atteikusies no līguma slēgšanas tiesībām
(pielikumā SIA “Laki fruit” 2019.gada 13.februāra e-pasta vēstule un P/A “Ķekavas sociālās
aprūpes centrs” 2019.gada 27.februāra vēstule Nr.1-6.1/19/6).
Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas no Ministru kabineta noteiktās informācijas
sistēmas un secina, ka SIA “Lietas MD”, vienotās reģistrācijas numurs 40003592976,
2019.gada 4.martā 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, kā arī ir pārliecinājusies, ka uz to neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 5.punktā un Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 8.3.punktu,
Iepirkumu komisija vienbalsīgi NOLEMJ:
Atzīt, ka pretendenta SIA “Lietas MD”, vienotās reģistrācijas numurs 40003592976,
piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko

cenu iepirkuma 3.daļā un piešķirt līguma slēgšanas tiesības 3.daļā SIA “Lietas MD”, vienotās
reģistrācijas numurs 40003592976, piedāvātā līgumcena EUR bez PVN 4 527,15 (četri tūkstoši
pieci simti divdesmit septiņi eiro un 15 eiro centi).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Sēdes beigu laiks: 10:00
Pielikumā:
1. SIA “Laki fruit” 2019.gada 13.februāra e-pasta vēstule uz 1 lpp.;
2. P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 2019.gada 27.februāra vēstule Nr.1-6.1/19/6
uz 1 lpp.
Komisijas locekļi:

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

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

