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)

“Kurināmā piegāde”
Z I Ņ O J U M S Nr. 2
Ilūkstē, 2019.gada 13.februārī
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 2019/2”
3.Līguma priekšmets “Kurināmā piegāde” (CPV kods – 03400000 – 4; 09323000-9)
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
1.daļa „Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai Ilūkstes novada Subatē”.
2.daļa „Kurināmā piegāde Eglaines pagasta pārvaldei”.
3.daļa „Kurināmā piegāde Bebrenes pagasta pārvaldei”.
1.
Publicēts: paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā internetā 08.01.2019. Ilūkstes
novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv
5. Iepirkuma komisijas
- pamatojums: 08.01.2019. rīkojums Nr. 6
komisijas sastāvs:
- komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora p.i. Reinis Līcis
komisijas locekļi:
- vecākā finansiste Ruta Buldure
- juriste Ērika Potjomkina
- iepirkumu speciāliste Andžela Gičevska- Studāne
- Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa
- Eglaines pagasta un Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova
- Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne
Iepirkuma komisijas sekretāre Ināra Deine
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.01.2019. līdz plkst.11:00
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta: Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības iela 7, Ilūkste.

8. Piedāvājumu skaits: seši
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pretendents
SIA “Osis SE”, reģ. Nr. 41503001282, juridiskā adrese:
Brīvības iela 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471
SIA “R.Grupa”, reģ. Nr. 50003603631, juridiskā adrese:
K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
SIA “OSIS 99”, reģ. Nr. 41503023468, juridiskā adrese: Vidus
iela 4a, Daugavpils, LV-5401
Z/S “Zaļumi”, reģ. Nr. 41501016298, juridiskā adrese:
“Zaļumi”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads.
SIA “Sters”, reģ. Nr. 41503054006, juridiskā adrese:
Jaunatnes iela 20, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads,
LV-5444
Kooperatīvā sabiedrība “Akmenāji”, reģ. Nr. 41503009411,
juridiskā adrese: “Laumutes”, Bebrene, Bebrenes pagasts,
Ilūkstes novads, LV-5439

Piedāvātā cena EUR
bez PVN
1.daļa 23400,00
2.daļa 17991,00
3.daļa 6396,80
2.daļa 12915,00
2.daļa 12937,50
3.daļa 4640,00
3.daļa 4544,00

3.daļa 5072,00

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, izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus atbilstoši
nolikuma prasībām konstatēja, ka SIA “Osis SE”, SIA “R.Grupa”, SIA “OSIS 99”, Z/S
“Zaļumi”, SIA “Sters” un Kooperatīvā sabiedrība “Akmenāji” piedāvājumi atbilst nolikuma
prasībām.
Saskaņā ar nolikuma 5.1.1. punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.panta pirmo daļu,
ņemot vērā cenu.
Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nosaka pretendentu, kurš
iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā zemāko cenu:
N.p.k.

1.

2.

3.

Pretendents
1.daļa
SIA “Osis SE”, reģ. Nr. 41503001282, juridiskā adrese:
Brīvības iela 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471
2.daļa
SIA “OSIS 99”, reģ. Nr. 41503023468, juridiskā adrese: Vidus
iela 4a, Daugavpils, LV-5401
3.daļa
SIA “Sters”, reģ. Nr. 41503054006, juridiskā adrese: Jaunatnes
iela 20, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

Piedāvātā cena EUR
bez PVN
23400,00

12915,00

4544,00

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 panta devītajā daļā noteikto, kā arī ievērojot
nolikuma 5.4 punktu, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, veica pārbaudi attiecībā uz pretendentiem SIA “Osis SE”, SIA “OSIS 99”, SIA
“Sters”, lai pārliecinātos par pretendentu, ka uz viņu neattiecas nolikumā norādītie pretendenta
izslēgšanas nosacījumi.
Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā EIS
Iepirkuma komisija konstatē:

SIA “Osis SE” reģ. Nr. 41503001282
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējo datu aktualizācijas datumu, pretendentam SIA “Osis SE” 2019.gada februāra 7.datumā
(13.02.2019. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai
neesamību Nr.14440) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
SIA “Osis SE” nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu, nav nodokļu parādu (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
t.i. 21.01.2019. vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu t.i 13.02.2019.), tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 13.02.2019. e-izziņa 0031-13-02-19,e-izziņa 0034-13-02-19).
SIA “Osis 99” reģ. Nr. 41503023468
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējo datu aktualizācijas datumu, pretendentam SIA “Osis 99” 2019.gada februāra 7.datumā
(13.02.2019. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai
neesamību Nr.14439) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
SIA “Osis 99” nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu, nav nodokļu parādu (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
t.i. 21.01.2019. vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu t.i 13.02.2019.), tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 13.02.2019. e-izziņa 0031-13-02-19,e-izziņa 0034-13-02-19).
SIA “Sters”, reģ. Nr. 41503054006
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējo datu
aktualizācijas datumu, pretendentam SIA “Sters” 2019.gada februāra 7.datumā (13.02.2019. Izziņa
par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību
Nr.14438) nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
SIA “Sters” nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta
vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai
bankrotu, nav nodokļu parādu (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā t.i. 21.01.2019. vai
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu t.i
13.02.2019.), tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro (EIS 13.02.2019. e-izziņa 0031-13-02-19,e-izziņa 0034-13-02-19)
11. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta septīto un trīspadsmito daļu,
izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija
vienbalsīgi nolēma:
Atzīt SIA “Osis SE”, SIA “OSIS 99” un SIA “Sters” kā pretendentus pašvaldības
iepirkumā “Kurināmā piegāde” par uzvarētājiem un piešķirt līguma slēgšanas tiesības, jo ir
iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus, ņemot vērā cenu.
12. Lēmuma pieņemšanas datums: 13.02.2019.
12. Informācija par uzvarētāju:
12.1. SIA “Osis SE”, reģ. Nr. 41503001282,
juridiskā adrese: Brīvības iela 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471
Daļa Nr. 1. „Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai Ilūkstes novada Subatē”
Līgumcena: EUR 23400,00 (bez PVN)

12.2.
SIA “OSIS 99”, reģ. Nr. 41503023468,
juridiskā adrese: Vidus iela 4a, Daugavpils, LV-5401
Daļa Nr. 2 “Kurināmā piegāde Eglaines pagasta pārvaldei”.
Līgumcena: EUR 12915,00 (bez PVN)
12.3.
SIA “Sters”, reģ. Nr. 41503054006,
juridiskā adrese: Daugavpils, Vidus 4A, LV-5401
Daļa Nr. 3 „Kurināmā piegāde Bebrenes pagasta pārvaldei”
Līgumcena: EUR 4544,00 (bez PVN)

Komisijas priekšsēdētājsKomisijas locekļi-

R.Līcis
R.Buldure
Ē.Potjomkina
A.Gičevska-Studāne
B.Štrausa
M.Petrova
S.Glūmāne

Protokoliste

I.Deine

