LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv

Pašvaldības iepirkums
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu)

“Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves būvuzraudzība”.
Z I Ņ O J U M S Nr. 1
Ilūkstē, 2018.gada 23.aprīlī
1. Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV-5447, tālr.654 47850; fakss 654 62245, e-pasts: dome@ilukste.lv
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: “INP 2018/1/ ELFLA”
3.Līguma priekšmets “Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves būvuzraudzība”
(CPV kods – 71247000-1).
4.
Publicēts: paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā internetā 06.04.2018. un Ilūkstes
novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv
5. Iepirkuma komisijas
- pamatojums: 17.01.2018. rīkojums Nr. 4.1/4
komisijas sastāvs:
- komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora p.i. Reinis Līcis
komisijas locekļi:
- vecākā finansiste Ruta Buldure
- juriste Ērika Potjomkina
- iepirkumu speciāliste Andžela Gičevska- Studāne
- Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ieva Strode
Iepirkumu komisijas sekretāre Ināra Deine
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. līdz plkst.11:00
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta: Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības iela 7, Ilūkste.
8. Piedāvājumu skaits: divi
N.p.k.
1.
2.

Pretendents
SIA “Akorda”, reģ. Nr. 400036864472, juridiskā
adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021
SIA “BaltLine Globe”, reģ. Nr. 40003780856,
juridiskā adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

Iesniegšanas/
saņemšanas
datums
13.04.2018.
plkst. 10:30
17.04.2018.
plkst. 10:35

Piedāvātā cena
EUR
(bez PVN)
19125,00
38800,00

9. Vērtēšanas kritēriji: par konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir iesniedzis
nolikuma prasībām saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā zemāko cenu.
10. Piedāvājumu atbilstība Nolikuma prasībām:
Iepirkuma komisija vērtē iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām:

Piedāvājuma noformējuma pārbaude - Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.11. punktā norādītajām prasībām.
Iepirkuma komisija atzīst, ka pretendentu piedāvājumi noformēti un iesniegti atbilstoši
nolikuma 1.11. punktā izvirzītajām prasībām.
Pretendentu atlase - Iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases
dokumentus, pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma 3.1. – 3.4. punktos
norādītajām prasībām.
Iepirkuma komisija atzīst, ka iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma 3.1. –
3.4. punktu nosacījumiem un piedāvājumā iekļautie pieteikumi un dokumenti atbilst iepirkuma
nolikuma noteikumiem.
Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude - Iepirkuma komisija novērtē,
vai Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.5. un 3.6. punktam.
Iepirkuma komisija vērtēja pretendenta iesniegto Tehnisko piedāvājumu un atzina, ka tas
noformēts un sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.6.punktam un tehniskajai specifikācijai.
Piedāvājuma izvēle - Iepirkuma komisija atbilstoši nolikuma 5.2. punkta prasībām
pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Piedāvājuma izvēli iepirkuma komisija
veic par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
Iepirkuma komisija pārbaudot pretendenta Finanšu piedāvājumu atzina, ka tas atbilst
iepirkuma nolikumam.
Iepirkuma komisija nekonstatēja pretendenta finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas.
Iepirkuma komisija, izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus atbilstoši
nolikuma prasībām konstatēja, ka SIA “Akorda”, reģ. Nr. 400036864472 un SIA “BaltLine
Globe”, reģ. Nr. 40003780856, piedāvājumi atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un tie
nesatur aritmētiskas kļūdas.
Saskaņā ar nolikuma 5.1.1.punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, kuru nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta pirmajai daļai, ņemot vērā
cenu.
11.
Izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nosaka
pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām un vērtēšanas kritērijiem saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības:
N.p.k.
1.
12.

Pretendents
SIA “Akorda”, reģ. Nr. 400036864472, juridiskā
adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021

Piedāvātā cena EUR
(bez PVN)
19125,00

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto, devīto un desmito daļu, iepirkuma
komisijai ir jāpārbauda vai nepastāv apstākļi, kas uzliek par pienākumu izslēgt pretendentu,
kuram ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā.

13.
Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā EIS
Iepirkuma komisija konstatē, ka attiecībā uz SIA “Akorda”, reģ. Nr. 400036864472, nav Valsts
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā t.i. 17.04.2018. vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu t.i 23.04.2018.), tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu
un nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 23.04.2018. e-izziņas
Nr. 0026-23-04-18, Nr. 0027-23-04-18). SIA “Akorda”, reģ. Nr. 400036864472 nav pasludināts
maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība
par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
14. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu un nolikuma
6.1.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma:
Atzīt SIA “Akorda”, reģ. Nr. 400036864472, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV1021, kā pretendentu pašvaldības iepirkumā “Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves
būvuzraudzība” par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības, jo ir iesniedzis nolikuma
prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā piedāvāto cenu EUR 19125,00
(bez PVN).
15. Lēmuma pieņemšanas datums: 23.04.2018.

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

R.Līcis
R.Buldure
Ē.Potjomkina
A.Gičevska-Studāne
I.Strode

Protokoliste

I.Deine

