ALSUNGAS NOVADS
IEPIRKUMU KOMISIJA
Reģistrācijas Nr.90000036596
Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306,
tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv
Banka A/S SEB BANKA , kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623
SĒDES PROTOKOLS
2018. gada 15. februāris plkst.13.00

Nr.5

Komisijas sēde notiek Alsungas novada domē: adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas
novads sēžu zālē, plkst.13.00.
Pasūtītājs: Alsungas novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2017/5/ERAF
Iepirkuma priekšmets: “Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un
restaurācijas darbi” , CPV kods 46260000-7.
Iepirkuma procedūru veic izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija)
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Daiga Kalniņa,
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Aivars Sokolovskis,
Komisijas locekļi: Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka,
Komisijas loceklis/ sekretāre: Santa Kreičmane,
kas darbojas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.
punktu, 61. pantu un Publisko iepirkuma likuma 24. pantu un izveidota ar Alsungas
novada Domes 2017.g ada 28. jūnija lēmumu “Par Alsungas novada Domes komisiju un
to personālsastāva apstiprināšanu” (protokollēmums Nr. 12#7) un 2017. gada 24. augusta
lēmumu “Par grozījumiem 28.06.2017. Alsungas novada Domes komisiju un to
personālsastāva apstiprināšanu” (protokollēmums Nr.15#1).
SĒDĒ PIEDALĀS:
Komisijas priekšsēdētāja: Daiga Kalniņa.,
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks : Aivars Sokolovskis
Komisijas locekļi: Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka
Komisijas loceklis/ sekretāre: Santa Kreičmane
Nav ieradušies:

Iepirkuma metode:
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu.
Paziņojums par līgumu Iepirkuma uzraudzības mājas lapā publicēts 20.12.2017.
Iepirkuma nolikums ievietots un brīvi pieejams Alsungas novada mājas lapā, sadaļā –
Publiskie iepirkumi: http://alsunga.lv/lv/Aktivie_iepirkumi/
Komisijas locekļiem, kuri nav parakstījuši, tiek izsniegta apliecinājuma veidlapa, kuru tie
paraksta, apliecinot, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti
konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīti Publisko iepirkumu likuma
25. panta pirmās daļas izpratnē.
SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Piedāvājumu noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude, tehniskā un finanšu
piedāvājuma atbilstības pārbaude.
2. Piedāvājuma novērtēšana (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- viszemākā cena).
3. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Norise:
Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētāja :
Komisijas sastāva paziņošana.
Informācijas par iesniegtajiem piedāvājumiem.
Komisijas priekšsēdētāja informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kas
atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 8.10. punktam bija 2018. gada 22. janvāris
plkst. 13.00, savus piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti:
1. SIA “Warss+”, reģistrācijas Nr.44103055272, adrese “Katrīnkalna ozoli”, Drabešu
pagasts, Amatas novads, LV-4101, piedāvājums saņemts pa pastu 18.01.2018., plkst.
10.00.;
2. SIA “Būvfirma INBUV” reģistrācijas Nr.41203038958, adrese Tornīši-1, Rumbas
pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, piedāvājums iesniegts personīgi 22.01.2018,
plkst. 12.15.
1. Piedāvājumu noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude, tehniskā un finanšu
piedāvājuma atbilstības pārbaude:
SIA ‘’Būvfirma
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INBUV’’
Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma
dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām
noformēšanas prasībām.
Iesniegtie pretendenta atlases dokumenti apliecina
pretendenta atbilstību nolikuma prasībām
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Informācijas pārbaude saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 11.2.2. punktu un Publiskā
iepirkuma likuma 42. panta 9. daļu un atbilstoši 2017. gada 28. februāra MK
noteikumiem Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, e- izziņu sistēmā
pārbaudīja informāciju par pretendentiem un pārbaudes brīdī konstatēts, ka:
- pretendentiem piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 22.01.2018. nav nodokļa
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150,00 euro ( e-izziņas pievienota iepirkuma lietai).
- personām, par kurām Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informācijas centra soda
reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem, nav tādu tiesību aktu
pārkāpumu (vai konkurences tiesību pārkāpumu gadījums, bet kurā par sadarbību
iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods ir
samazināts), par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma
procedūrā, vai kompetentas institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai
tiesas spriedums par tiesību akta pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams
un nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies iepirkuma regulējošo tiesību aktos
paredzētais noilgums (e-izziņas pievienota iepirkuma lietai).
- nav pasludināts maksātnespējās process, tas neatrodas likvidācijas stadijā, un tam nav
apturēta saimnieciskā darbība (e-izziņas pievienota iepirkuma lietai).
2. Piedāvājuma novērtēšana (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- viszemākā
cena).
SIA “Būvfirma INBUV”
SIA “Warss+”
Piedāvātā līgumcena ( bez PVN)
84261.57
185060.02
Komisija izvērtēšanas rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - viszemāko
cenu ir atzinusi SIA “Būvfirmas INBUV” iesniegto piedāvājumu.
3. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.2. iepirkuma komisija pieņem slēgt iepirkuma
līgumu ar piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko
cenu. Saskaņā ar iepriekš minēto, līguma slēgšanas tiesības piešķiramas SIA “Būvfirma
INBUV”, reģistrācijas Nr.41203038958, adrese Tornīši-1, Rumbas pagasts, Kuldīgas
novads, LV-3301.
Komisija vienbalsīgi nolēma:
1. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 10.2. punktu, par atklāta konkursa uzvarētāju
atzīt SIA “Būvfirma INBUV”, reģistrācijas Nr.41203038958, adrese Tornīši-1,
Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, ar piedāvāto zemāko līgumcenu
84261,57 (bez PVN)
2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 37. panta pirmajai daļai, triju darbadienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēt visus kandidātus par pieņemto
lēmumu un ievietot Alsungas mājaslapā sadaļā Iepirkumi.

Pielikumā:
1. Komisijas locekļu apliecinājumi, katrs uz 1 lapas.
2. EIS -Izziņas.
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