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

Atklāta konkursa “Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un
neregulāro pārvadājumu nodrošināšana”
Identifikācijas Nr. ĶNP 2018/31
(Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā)

PROTOKOLS
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
2018.gada 13.augusts
Plkst. 10:45
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).
Protokolē: L.Blate
Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana – 3.daļa “Transporta
pakalpojumi Ķekavas pašvaldības pasākumiem Eiropas savienības un (ES) un
Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) valstu teritorijās, atbilstoši „Tehniskā
specifikācija – darbu apraksts” noteiktajām prasībām”
1. Saņemtais piedāvājums:

Pretendents

SIA “KM
Transports”

Pakalpojuma
veids

Transporta
pakalpojumi Ķekavas
novada
pašvaldības
pasākumiem Latvijas
Republikas teritorijā

Piedāvātā
maksa par
braucienu 1
km (B1)
vieglais
automobilis
(4 - 9 vietas)
(B1)

0.00

Piedāvātā
maksa par
braucienu 1
km (B2)
autobuss
(10 - 18
vietas) (B2)

Piedāvātā
maksa par
braucienu 1
km (B3)
autobuss
(19 - 35
vietas) (B3)

Piedāvātā
maksa par
braucienu 1
km (B4)
autobuss
(36 - 75
vietas un
vairāk)
(B4)

Piedāvātā
maksa par
gaidīšanu 1
h (B5)

0.00

0.00

0.00

40.00

2. Piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude. Iepirkumu
komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājums izstrādāts un noformēts atbilstoši atklāta konkursa
nolikuma prasībām un iesniegtā pretendenta atlases dokumentu atbilstību atklāta konkursa
nolikuma prasībām.
3. Tehnisko – finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
3.1. Iepirkumu komisija ir konstatējusi, ka SIA “KM Transports” iesniegtajā finanšu
piedāvājumā vairākām pozīcijām ir norādītas nulles vērtības un, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 41.panta sesto daļu, lūdza SIA “KM Transports” iesniegt Iepirkuma
komisijai skaidrojumu ar pamatojumu par iesniegtajā finanšu piedāvājumā 2. un 3.daļā
iekļautajām izmaksām ar nulles vērtībām (1.pielikumā – 2017.gada 8.augusta pieprasījums
Nr.1-7.1/18/1932).
3.2. Iepirkumu komisija ir saņēmusi SIA “KM Transports” 2018.gada 9.augusta
paskaidrojumu (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2018.gada 10.augustā ar kārtas numuru

1-6.1/18/3885) par cenu piedāvājumu, ar ko paskaidro, ka vairākās pozīcijās ir norādīta nulles
vērtība, jo visas ar braucienu saistītās izmaksas ir iekļautas maksā par gaidīšanu (2.pielikums).
3.3. Ņemot vērā minēto konstatēts, ka SIA “KM Transports” ir iesniedzis finanšu
piedāvājumu, kas nav aizpildīts atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām – nav norādītas
katra transporta līdzekļa izmaksas, lai varētu aprēķināt piešķiramos punktus, un pamatojoties
uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas astoto punktu, atklāta konkursa
nolikuma 4.5.1.apakšpunktu, Iepirkumu komisija nolēma izslēgt pretendentu SIA “KM
Transports” no turpmākas dalības atklātā konkursā.
4. Lēmuma pieņemšana
Pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 6.1.4.apakšpunktu, Iepirkumu komisija vienbalsīgi
nolemj: pārtraukt atklāta konkursa 3.daļu “Transporta pakalpojumi Ķekavas pašvaldības
pasākumiem Eiropas savienības un (ES) un Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) valstu
teritorijās, atbilstoši „Tehniskā specifikācija – darbu apraksts” noteiktajām prasībām” sakarā
ar to, ka atklātam konkursam nav iesniegti atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām
atbilstoši piedāvājumi.
Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojam var
iesniegt 10 dienu laikā pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu ir nosūtīta
Pretendentam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Pielikumā:
1. 2017.gada 8.augusta pieprasījums Nr.1-7.1/18/1932;
2. SIA “KM Transports” 2018.gada 9.augusta paskaidrojums.
Sēdes beigu laiks: 12:00
Komisijas locekļi:

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

Protokolē: _______________ L.Blate

