PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ
„KAZĀRU IELAS, SAURIEŠOS, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVE”
1.

Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2019/18

2.
Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā
www.stopini.lv un www.iub.gov.lv: 11.04.2019.
3.

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2019.

4.

Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.

5.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Viszemākā piedāvātā cena.

Atbilstoši Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajiem piedāvājumu iesniegšanas nosacījumiem
un piedāvājumu ārējā iepakojuma noformējuma nosacījumiem tika saņemti 2 (divi) pretendentu
piedāvājumi. Sēdes vadītājs nosauc pretendentus un to piedāvātās summas piedāvājumu
iesniegšanas secībā (sk. Tabula Nr.1):
Nr. P.k.
1.
2.

Juridiskās pers. Nosaukums, Reģ.
Nr.
SIA GP Holding
Reģ. Nr. 40103638943
SIA V SERVICE
Reģ. Nr. 40003920717

Piedāvātā cena EUR bez PVN
169 213,71
169 778,46
[2019.gada 16.maija protokola Nr. 4 izraksts]

Darba kārtībā:
Piedāvājumu noformējuma, atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājumā vērtēšana un
lēmuma pieņemšana.
Iepirkuma komisijas sēdes darba gaita:
6.
Sēdes vadītājs informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma
pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma
prasībām.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4 – PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt Pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējumus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma
prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt pretendentu
piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
7.
Sēdes vadītājs informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegto piedāvājumu Atlases
dokumentu vērtēšana. Komisija novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikumā noteiktajiem
kvalifikācijas kritērijiem un iesnieguši visus Nolikumā pieprasītos dokumentus.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4 – PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
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Atzīt Pretendentu iesniegto piedāvājumu Atlases dokumentus par atbilstošiem iepirkuma
nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt pretendentu
piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
8.
Sēdes vadītājs informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstības
pārbaude - Tehniskā piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas locekļi vērtē Pretendentu
Tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4 – PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt Pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma
prasībām izvirzītajiem nosacījumiem un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
9.
Sēdes vadītājs informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstības
pārbaude - Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas locekļi vērtē Pretendentu finanšu
piedāvājumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 4 – PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām
izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.
10.
Iepirkuma nolikumā noteikts, ka piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijs ir Nolikuma un
tehnisko specifikāciju prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu.
Komisijas locekļi konstatē, ka no atbilstošajiem piedāvājumiem, viszemākā cena ir konstatēta
pretendentam:
SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, ar piedāvāto cenu EUR 169 213,71 bez PVN. Piedāvājumā
nav konstatētas aritmētiskās kļūdas.
Komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto www.eis.gov.lv informāciju par pretendentu SIA “GP
Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, kuram konstatēta viszemākā cena.
Saskaņā ar saņemto informāciju, pretendentam SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, kuram ir
viszemākā cena, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi – nav
pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; nav nodokļu parādi, tajā skaitā,
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro.
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem.
15.1 Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas.
(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.555 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu
2.punktu)
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Ņemot vērā iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 4 – PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “KAZĀRU IELAS, SAURIEŠOS, STOPIŅU NOVADĀ,
PĀRBŪVE”, Identifikācijas Nr. SND 2019/18, piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “GP Holding”,
Reģ. Nr. 40103638943, ar piedāvāto cenu EUR 169 213,71 bez PVN.
Pamatojums: SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām,
tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, nav konstatēti
Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi.
Līgumu ar SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, slēgt tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas.
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