Vecumnieku novada domes
iepirkumu komisijas

LĒMUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015.gada 18.augustā

1.

Komisijas izveidošanas pamats: Vecumnieku novada Domes 22.01.2014. sēdes lēmums
(sēdes prot. Nr.2, 8.§).

2.

Iepirkums „Gājēju celiņu ierīkošana Vecumnieku pagasta Vecumniekos”
(ID Nr.VND 2015/19). Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

3.

Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933.

4.

Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
Nr.p.k. Pretendents
Piedāvājuma cena bez PVN, EUR
1.
2.
3.
4.

SIA “MITBAU AC”
SIA “KULK”
SIA “Firma-ACER”
SIA „Kvintets M”

17869.40
17234.59
16997.24
14229.57

5. Pamatojums lēmumam par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu
Noraidīts ir SIA „MITBAU AC” piedāvājums šādu iemeslu dēļ. Saskaņā ar instrukcijas
3.4.2.punktu pretendentam jānodrošina kvalificēts personāls (viena persona var veikt vairākus
pienākumus, ja ir atbilstoši kvalificēta):
1.būvdarbu vadītājs/i ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Eiropas Savienības un / vai Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajam (instrukcijas 3.4.2.1.apakšpunkts):
1) ceļu būvdarbu vadīšanā vai ēku būvdarbu vadīšanā;
2) elektroietaišu izbūves darbu jomā.
2.Darba aizsardzības speciālists ar tiesībām sniegt darba aizsardzības speciālista
pakalpojumus, ko apliecina attiecīgs dokuments (instrikcijas 3.4.2.2.apakšpunkts).
Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam jāiesniedz būvdarbu vadītāja attiecīgajā
darbu jomā un darba aizsardzības speciālista apliecinājumu par apņemšanos piedalīties līguma
izpildē (instrukcijas 4.1.8. punkts), un būvprakses sertifikāta kopiju ceļu būvdarbu vadīšanā
vai ēku būvdarbu vadīšanā un būvprakses sertifikāta kopiju elektroietaišu izbūves darbu jomā
(instrukcijas 4.1.9.punkts), kā arī kvalifikāciju apliecinošu dokumenta kopiju darba
aizsardzības speciālistam (instrukcijas 4.1.10.punkts).
SIA „MITBAU AC” nav iesniegusi būvdarbu vadītāja elektroietaišu izbūves darbu
jomā apliecinājumu un būvprakses sertifikāta kopiju elektroietaišu izbūves darbu jomā.
Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija secina, ka iesniegtie dokumenti neapliecina
atbilstību piesaistāmā personāla kvalifikācijai izvirzītajām prasībām.
Tādējādi piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijas 3.4.2.1.apakšpunkta, 4.1.8. un
4.1.9.punkta prasībām un ir noraidāms saskaņā ar instrukcijas 5.2.2.punktu, kas nosaka, ka, ja
pretendents neatbilst kādai no instrukcijā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
6.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu, un līgumcena
Pretendents
Līgumcena bez PVN, EUR
SIA „Kvintets M”
Reģistrācijas Nr.43603027515
14229.57
Juridiskā adrese: Dārza iela 1-4, Bauska, Bauskas

novads, LV3901
7.

Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
Pretendents izraudzīts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devītajai daļai.
Pretendenta piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilst visām iepirkuma instrukcijā
izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astoņpadsmito daļu lēmumu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētājs:
Izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Nekustamā īpašuma speciāliste

G.Kalniņš
L.Vasermane

Saimniecības nodaļas vadītājs

A.Petruševics

Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists

A.Zvirbulis
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