Iepirkuma “Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6
(Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā)
PROTOKOLS
Nr. 2019/01
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
2019.gada 14.janvāris
Plkst. 13:00
Pasūtītājs: SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003525725,
juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
faktiskā adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: E.Novickis
Komisijas locekļi: Arnis Ozolkāja, Aldis Auziņš
Komisijas izveidošanas pamatojums: SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” 2018.gada
17.oktobra valdes sēdes protokols Nr.12/2018.
Protokolē: S.Aperāne
Darba kārtība: Iepirkuma “Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa
centrs” vajadzībām”, ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6, piedāvājumu vērtēšana
un lēmuma pieņemšana.
1. Saņemtie piedāvājumi:
Pretendents
SIA “Eltors”
SIA “Elektro LV”

Piedāvātā cena EUR bez PVN
2 989,82
3 058,66

2. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude. Iepirkumu
komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājumi izstrādāti un noformēti atbilstoši iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām.
3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija ir novērtējusi, vai
tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma prasībām.
4. Piedāvājumu vērtēšana
4.1.Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu, kā arī
izvērtējusi, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
4.2. Iepirkumu komisija ir izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus un secina, ka SIA “Eltors”
piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu.
4.3. Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas no Ministru kabineta noteiktās informācijas
sistēmas un secina, ka SIA “Eltors”, vienotās reģistrācijas numurs 40103198276, 2019.gada 11.
un 14.janvārī 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. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, iepirkuma nolikuma
5.1.1. un 5.2.1.apakšpunktu, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, atzīt par uzvarētāju un piešķirt
līguma slēgšanas tiesības SIA “Eltors”, vienotās reģistrācijas numurs 40103198276, piedāvātā

cena – EUR 2 989,82 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 82 euro centi),
kopējā līgumcena nepārsniedz EUR 41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Sēdes beigu laiks: 14:00
Komisijas locekļi:
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