ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMU KOMISIJA
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Iepirkuma “Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu
V6 Ķekava - putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz
Ziemeļu ielai” izstrādi”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2018/29
(Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā)

PROTOKOLS
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

2018.gada 9.augustā

Plkst. 09:05
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas
iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Komisijas priekšsēdētājs: J.Zvaigzne
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A.Volanskis
Komisijas locekļi: J.Firsts, A.Bondare, R.Strauts, J.Ipatjevs
Komisijas izveidošanas pamatojums: Ķekavas novada domes 2009.gada 7.jūlija lēmums
Nr.4.§ (Prot. Nr.2), 2010.gada 8.aprīļa lēmums Nr.1.§ 1.1. (Prot. Nr.9), 2010.gada
10.februāra lēmums Nr.1.§ 1. (Prot. Nr.2), 2011.gada 24.februāra lēmums Nr.8.§ 2. (Prot.
Nr.3), 2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.6.§ 2. (Prot. Nr.13), 2014.gada 24.aprīļa lēmums
Nr.1.§ 3. (Prot. Nr.12); 2017.gada 21.septembra lēmums Nr.1.§ 4. (Prot. Nr.20), 2017.gada
30.novembra lēmums Nr.1.§ 2. (Prot. Nr.24), 2018.gada 8.marta lēmums Nr.33 (Prot. Nr.5).
Nepiedalās: A.Bondare
Protokolē: L.Blate
Darba kārtība: Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
1. Saņemtie piedāvājumi:
Nr.p.k.
Pretendents
1.
SIA “Firma L4”
2.
SIA “Tomus”
3.
SIA “Projekts EAE”

Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN
20 000,00
18 875,00
19 875,00

2. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude. Iepirkumu
komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājumi izstrādāti un noformēti atbilstoši iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību
iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija ir novērtējusi, vai
tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma prasībām.
4. Piedāvājumu vērtēšana
4.1. Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
4.2. Iepirkumu komisija ir izvērtējusi, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
4.3. Iesniegto piedāvājumu ir izvērtējis Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas ceļu
speciālists Arvis Krūmiņš (1.pielikums).
4.4. Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas no Ministru kabineta noteiktās informācijas
sistēmas un secina, ka SIA “Tomus”, vienotās reģistrācijas numurs 40003993674, 2018.gada
26.jūnijā un 9.augustā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nav iepirkumus regulējošajos
normatīvajos aktos paredzēto pārkāpumu, nav aktuālu datu par likvidācijas, maksātnespējas
un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem.
4.5. Iepirkumu komisija ir saņēmusi Valsts ieņēmuma dienesta izziņu un citus objektīvus
pierādījumus, kas apliecina, ka SIA “Tomus”, vienotās reģistrācijas numurs 40003993674,
2018.gada 26.jūnijā un 9.augustā nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
5. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, izvērtējot iesniegtos
piedāvājumu, atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Tomus”, vienotās
reģistrācijas numurs 40003993674, piedāvātā līgumcena EUR 18 875,00 (astoņpadsmit
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro) - būvprojekta izstrāde EUR 16 375,00,
autoruzraudzība EUR 2 500,00.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Sēdes beigu laiks: 09:45
Pielikumā: Izvērtējums uz 1 lpp.
Komisijas locekļi:

__________________ J.Zvaigzne
__________________ A.Volanskis
__________________ J.Firsts
__________________ R.Strauts
__________________ J.Ipatjevs

Protokolēja:

_________________ L.Blate

