Vecumnieku novada domes
iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2016.gada 16.maijā

1. Komisijas izveidošanas pamats: Vecumnieku novada Domes 22.01.2014. sēdes
lēmums (sēdes prot. Nr.2, 8.§).
2. Iepirkums „Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs” (ID Nr. VND
2016/11) Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
1.daļa „Misas vidusskolas telpu remontdarbi un Misas bērnudārza nožogojuma
ierīkošana un telpu remontdarbi”;
2.daļa „Remontdarbi Vecumnieku vidusskolā”;
3.daļa „Remontdarbi Valles vidusskolas telpās”.
3. Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933.
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām:
1.daļa - Vecumnieku novada Domes Misas vidusskola, reģ. Nr. 90000033335;
2.daļa - Vecumnieku novada Domes Vecumnieku vidusskola, reģ. Nr.90000057032;
3.daļa - Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola, reģ. Nr.90009125813.
4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
Nr.p.k Pretendents
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
1.daļa
2.daļa
3.daļa
1.
15545.90
18733.94
17062.89
SIA „INUTA”
15554.20 –pēc kļūdas
labojuma- cena, ko
ņem vērā vērtējot

2.
3.

4.
5.

SIA „KVĒLE”
Personu apvienība:
GARLICS SIA,
SIA “JC Warehouse”

28021.57
_______

SIA „VESTA ABM”
SIA „Kvintets M”

20687.31
20538.74

24668.01
______

29189.42
16219.61
16400.27 - pēc kļūdas
labojuma- cena, ko
ņem vērā vērtējot

27741.55
19221.27

______
18813.61

5. Pamatojums lēmumam par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu
Lai atbilstu vienlaicīgi iepirkuma 1. un 2.daļas prasībām, pretendentam cita starpā ir jābūt
pieredzei objektā, kas ietver nožogojuma ierīkošanu. Apliecinot pieredzi ar vienu
līdzvērtīgu nožogojuma ierīkošanas pakalpojumu, tā summai jābūt 70% no 1.un 2.daļas
piedāvājumu cenu kopsummas. Šādu pakalpojumu pretendents SIA „INUTA” nav
norādījis.
Sniegto pakalpojumu sarakstā pretendents SIA „INUTA” norādījis divus pakalpojumus,
kuros ietverta nožogojuma ierīkošana – viens veikts 2016.gadā, bet otrs- 2014.gadā. Tātad
abi pakalpojumi nav sniegti līdzīgā laika periodā, tāpēc tos nevar summēt.
Pretendenta uzrādītā pieredze liecina, ka tikai viens objekts (nožogojuma ierīkošana
Olaines naftas bāzes teritorijā 2014.gadā) ir iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma
pakalpojums - tā līguma summa ir bijusi ne mazāka kā 70% no vienas daļas piedāvājuma
cenas un ar to var apliecināt pieredzi tikai vienā daļā.
Ņemot vērā, ka piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena, tad iepirkumu komisija
atzīst, ka SIA „INUTA” pieredze atbilst iepirkuma 1.daļai, bet piedāvājums iepirkumā
2.daļā neatbilst instrukcijas 3.4.1.punkta prasībām par līdzīga apjoma pakalpojumiem un ir

noraidāms, pamatojoties uz instrukcijas 5.5.2.punktu, kas noteic, 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
Iepirkuma daļa Līgumcena bez PVN, EUR
SIA „ INUTA”
1.daļa
15554,20
Reģistrācijas Nr. 40003607877
Juridiskā adrese: Gaismas iela 14,
Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
SIA „Kvintets M”
2.daļa
19221,27
Reģistrācijas Nr.43603027515
Juridiskā adrese: „Trejkalniņi” -2,
Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas
novads, LV-3901
Personu apvienība: GARLICS SIA
3.daļa
16400,27
Reģistrācijas Nr. 40103555463
Juridiskā adrese: Rīgas iela 105 C-25,
Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
un SIA “JC Warehouse”
Reģistrācijas Nr.40103787051 Juridiskā
adrese: Kuršu iela 26, Rīga, LV-1006
Daļu kopsumma
51175,74
7. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
Uzvarētāji SIA „INUTA”, SIA „Kvintets M” un personu apvienība: GARLICS
SIA un SIA “JC Warehouse” izraudzīti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
devītajai daļai. 1., 2.un 3.daļā izraudzītais piedāvājums ir ar viszemāko cenu katrā daļā
atsevišķi, kas 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 priekšsēdētāja vietniece:
Finanšu nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Nekustamā īpašuma speciāliste

G.Kalniņš
G.Skribāne
L.Vasermane

Saimniecības nodaļas vadītājs

A.Petruševics

Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists

A.Zvirbulis
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