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 “Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas
pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2018/3
(Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā)

PROTOKOLS
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

2018.gada 26.martā

Plkst. 12:20
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.Volanskis
Protokolē: L.Blate
Darba kārtība: Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
1. Saņemtie piedāvājumi: SIA Fortium.lv, piedāvātā līgumcena EUR bez PVN 47 229,56.
2. Piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude. Iepirkumu
komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājums izstrādāts un noformēts atbilstoši iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām.
3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija ir novērtējusi, vai
tehniskais piedāvājums 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 izvērtējusi Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas
daļas ainavu plānotāja Lauma Muceniece.
4.4. Iepirkumu komisija ir saņēmusi e-izziņas no Ministru kabineta noteiktās informācijas
sistēmas un secina, ka ka SIA “Fortium.lv” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
(2018.gada 12.martā) ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, t.i. 4554,67 euro
(1.pielikums).
4.5. Iepirkumu komisija 2018.gada 15.martā nosūtīja SIA “Fortium.lv” vēstuli Nr. 17.1/18/609 par apliecinājuma iesniegšanu ar lūgumu līdz 2018.gada 25.martam iesniegt
Iepirkuma komisijai apliecinājumu, ka SIA “Fortium.lv” piedāvājumu iesniegšanas termiņa

pēdējā dienā (2018.gada 12.martā) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. (2.pielikums).
4.6. Iepirkumu komisija 2018.gada 20.martā saņēma SIA “Fortium.lv” apliecinājumu
(reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā ar kārtas Nr. 1-6.1/18/1462 – 3.pielikums) par to, ka SIA
“Fortium.lv” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (2018.gada 12.martā) nebija
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, kam pievienota izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta un VID
EDS veikto nodokļu maksājumi, kas neapliecina augstāk minēto informāciju, jo tajā ir
informācija par nodokļu nomaksu uz 2018.gada 19.martu, nevis, kā bija lūgts iesniegt
informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu (2018.gada 12.martu).
5. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija nolemj:
5.1. Pamatojoties Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu un to, ka SIA “Fortium.lv”
nav iesniedzis Publisko iepirkumu likuma 9.panta vienpadsmitajā daļā noteikto apliecinājumu,
izslēgt pretendentu SIA “Fortium.lv” no turpmākas dalības iepirkumā.
5.2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu
bez rezultāta, jo iepirkumam nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši
piedāvājumi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Sēdes beigu laiks: 12:40
Pielikumā:
1. E-izziņas uz 3 lpp.;
2. Iepirkumu komisijas 2018.gada 15.marta vēstule Nr. 1-7.1/18/609 par apliecinājuma
iesniegšanu uz 1 lpp.;
3. SIA “Fortium.lv” 2018.gada 20.marta apliecinājums – uz 3 lpp.
Komisijas locekļi:

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

Protokolēja:

_________________ L.Blate

