Ozolnieku novada dome
(reģ. Nr. 90001623310)
Atklāts konkurss
„Būvprojekta „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve” izstrāde”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES Nr.286 PROTOKOLS
(Iepirkuma identifikācijas Nr.OND 2018/46)
Ozolnieki, 2018.gada 27.novembris 8:00
1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku
novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018
2. Iepirkums: “Būvprojekta „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve” izstrāde” ID. Nr. OND
2018/46
3. Klātesošās Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk –Komisija) un izveidošanas
pamatojums: Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Jana Vilciņa un
Santa Bērziņa, kas darbojas saskaņā ar 2017.gada 11.jūlija domes lēmumu Nr. 10, 2017.gada
14.decembra domes lēmumu Nr.5, 2018.gada 08.februāra domes lēmumu Nr.20 un 2018.gada
17.maija domes lēmumu Nr.14.
4. Komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu šādā secībā:
a. pretendenta atbilstība finanšu piedāvājuma prasībām;
b. uzvarētāja noteikšana.
5. Piedāvājuma atvēršanā un izskatīšanā klātesošo Iepirkuma komisijas locekļu vārds, uzvārds
un amats: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, Iepirkumu komisijas locekļi:
Jana Vilciņa, Santa Bērziņa un Ilona Butkus.
6. Sēdes norise:
Komisija veic pretendnetu finanšu piedāvājumu vērtēšanu. Pretendenti iesnieguši šādas
cenas:
N.p.k.
Pretendents
Finanšu piedāvājums
1.
"Baltex Group" SIA
EIRO bez PVN 115 700.00
2.
"BM-projekts" SIA
EIRO bez PVN 96 200,00
Komisija, veic izvirzīto finanšu piedāvājuma prasību pārbaudi pretendentiem "Baltex Group" SIA un
"BM-projekts" SIA. Komisija, pārbauda nolikuma 5. punktā norādītos pretendentu iesniegtos
dokumentus un tajā norādītos kritērijus, kā arī pārliecinās, ka pretendentu līgumcena nepārsniedz nolikuma
2.3. punktā norādīto maksimālo līgumcenu. Komisija konstatē, ka pretendenta "BM-projekts" SIA
iesniegtais piedāvājums ir atzīstams par atbilstošiem nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām.
Atbilstoši nolikuma 6.6. punktam, Iepirkuma komisija ir izvērtējusi piedāvājumu atbilstību nolikuma 5.
nodaļā izvirzītajām prasībām, un balso par "BM-projekts" SIA piedāvājumu vērtēšanu nākošajā posmā:
Svetlana Krūmiņa – “par”;
Ilona Butkus – “par”;
Santa Bērziņa – “par”;
Jana Vilciņa – “par”,
Iepirkuma komisija vienbalsīgi (ar četrām balsīm “par”) nolemj, ka pretendenta "BM-projekts"
SIA piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām, un ir vērtējami nākošajā posmā.
Komisija konstatē, ka pretendenta "Baltex Group" SIA piedāvātā cena neatbilst Elektroniskajā
iepirkuma sistēmā un nolikuma 2.3. punktā norādītajai maksimālajai līgumcenai EUR bez PVN
100 000,00 apmērā. Piedāvājums ir atzīstams par neatbilstošu nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma
prasībām. 1
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https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_pretendenta%20piedavata_ligumcena_20181029.
pdf

Atbilstoši nolikuma 6.6. punktam, Iepirkuma komisija ir izvērtējusi piedāvājumu atbilstību nolikuma 5.
nodaļā un 2.3. punktā izvirzītajām prasībām, un balso par "Baltex Group" SIA piedāvājumu nevērtēšanu
nākošajā posmā un noraidīšanu:
Svetlana Krūmiņa – “par”;
Ilona Butkus – “par”;
Santa Bērziņa – “par”;
Jana Vilciņa – “par”,
Iepirkuma komisija vienbalsīgi (ar četrām balsīm “par”) nolemj, ka pretendenta "Baltex Group"
SIA piedāvājumi neatbilst nolikumā izvirzītajām, un tā piedāvājums ir noraidāms.
Komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanu. Komisija konstatē, ka pretendents
"BM-projekts" SIA piešķiramais punktu skaits ir 100.
Nr. p. k.
Kritēriji
Maksimālie
Piedāvājums
Iegūtie punkti
punkti
1.
Piedāvājuma kopējā cena
80
80
96 200,00
2.

Darbu izpildes termiņš

20

3.

Kopā

100

196
-

20
100

Iepirkuma komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.9. punktam līguma slēgšanas tiesības iepirkumā
būtu piešķiramas visām nolikuma prasībām atbilstošā un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma – ar
vislielāko iegūto punktu skaitu, iesniedzējam "BM-projekts" SIA ar iegūto punktu skaitu 100.
Lai pārliecinātos, ka uz pretendentu "BM-projekts" SIA un uz tā apakšuzņēmēju un pretendentu, uz
kura iespējām tas balstās, SIA “Belss” neattiecas nolikuma un Publisko iepirkumu likuma (PIL) 42.
pantā pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija publiski pieejamās datu bāzēs,
atbilstoši PIL 42.panta devītajā daļā norādītajai kārtībai, ir pārbaudījusi pretendentu "BM-projekts" SIA
un SIA “Belss”. Iepirkuma komisija pārbauda arī vai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas. Iepirkuma komisija konstatējusi, ka uz "BMprojekts" SIA un SIA “Belss” nav piemērojami izslēgšanas nosacījumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkuma komisija vienbalsīgi (četrām balsīm “ par”) nolemj:
1. par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju ar vislielāko punktu skaitu: "BM-projekts" SIA
(iegūtais punktu skaits – 100) un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
2. uzdot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
informēt pretendentus par šī iepirkuma rezultātiem, un nodrošināt nepieciešamās
informācijas paziņošanu IUB un publicēšanu pasūtītāja mājas lapā.

Sēdes beigu laiks: 27.11.2018 plkst. 10:00.
Komisijas priekšsēdētājs

Svetlana Krūmiņa

_______________
(paraksts)

Komisijas locekļi:

Santa Bērziņa

_______________
(paraksts)

Ilona Butkus

_______________
(paraksts)

Jana Vilciņa

_______________
(paraksts)
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