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1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads,
Ozolnieku pagasts, LV-3018.
2. Iepirkums: „Daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva telpu vienkāršotā atjaunošana”,
identifikācijas Nr. OND 2018/54.
3. Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk –Komisija) un izveidošanas pamatojums: Komisijas
priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Ilona Butkus, 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
un 2018.gada 08.februāra Ozolnieku novada domes lēmumu Nr.22 un 2018.gada 17.maija domes lēmumu
Nr.14.
4. Piedāvājuma atvēršanā un izskatīšanā klātesošo Komisijas locekļu vārds, uzvārds un amats: Komisijas
priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Jana Vilciņa, Santa Bērziņa, Ilona Butkus. Par
Komisijas sekretāri Komisija nozīmē Santu Bērziņu.
5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.
Komisija sāk pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu.
Komisija ir saņēmusi SIA “Latbūvnieks” detalizētos skaidrojumus un sertificēta būvinženiera viedokli
par attiecīgā pretendenta piedāvājumu.
SIA “Latbūvnieks” 2018.gada 27.decembra vēstulē skaidro, ka Krāsas BINDO 20 veikala cena bez PVN
par vienu KG mīnus SIA “Latbūvnieks” piemērojamā atlaide 20% ir EUR 3.25 (https://buvniecibasabc.lv/prece/krasas-lakas/krasas-ieksdarbiem/sienu-krasas/sadolin-bindo-20-bc-2-25l-lateksa-krasa/),
kas
ir
zemāka nekā piedāvājumā norādītā, bet apskatot pretendenta paskaidrojumā norādīto saiti, konstatējams, ka
konkrētās krāsas, uz kuru atsaucas pretendents, tilpums ir 2,25l un tā maksā 15,30 EUR ar PVN.
Veicot matemātiskus aprēķinus:
15,30 / 1,21 = 12,64 EUR (cena bez PVN)
12,64 – 20% = 10,12 EUR (cena piemērojot pretendenta atlaidi)
10,12 / 2,21 = 4,58 EUR (viena litra cena).
Pretendents savos aprēķinos ir izmantojis mērvienību kilogramos, bet tāmē lietoti ir litri, no kā izriet, ka
pretendents par piedāvāto cenu nespēs piedāvāt minēto materiālu.
Tāpat, pretendents paskaidrojumā atsaucas uz SIA “BVP Pilsēta” un SIA “Baltijas Elekto Sabiedrība”
piedāvājumiem, bet paskaidrojumam nav pievienojis nevienu dokumentu, kas apliecina šādu piedāvājumu
esamību.
SIA “Latbūvnieks” 2019.gada 2.javāra vēstulē skaidro, ka demontāžas darbi tiks veikti izmantojot
specializētus automatizētus darba rīkus, kā rezultātā demontāžu iespējams paveikt divas reizes ātrāk, nekā ja to
darītu tikai ar roku darbu. Salīdzinot pretendenta piedāvājumā un kontroltāmē norādītās laika normas demontāžas
darbiem, daudzviet laika normas ir nevis par 50% zemākas, bet pat par 85 % mazākas nekā tās ir kontroltāmē, no
kā izriet, ka pretendents nespēs izpildīt darbus tāmēs norādītajās laika normās, ko norāda arī Komisijas
pieaicinātais sertificētais būvinženieris.
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Ņemot vērā, ka nepamatoti lētu piedāvājumu pārbaudes procedūra ir vajadzīga, lai publiskā iepirkuma
līguma slēgšanā panāktu reālu konkurenci, un lai nodrošinātu, ka piedāvājumu konkurencē piedalās nopietni un
īsti piedāvājumi, kurus varēs reāli izpildīt, neapdraudot pasūtītāja efektīvu darbību un nodrošinot pašvaldību
līdzekļu efektīvu izlietošanu, kā arī visus iepriekšminētos apstākļus, secinām, ka SIA “Latbūvnieks” piedāvājums
ir nepamatoti lēts un ir noraidāms.
Komisija balsojot, ar četrām balsīm “par” nolemj, ka SIA “Latbūvnieks” piedāvājums atzīstams
par nepamatoti lētu un ir noraidāms.

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisija, atbilstoši nolikuma 6.8. punktam, uzsāk saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu:
Izpildes
Garantijas
Piedāvātā cena
Punkti
Punkti termiņš, Punkti
laiks,
Punkti
Pretendents, reģ. Nr.
EUR, bez PVN 21%
kopā
nedēļas
mēneši
SIA “Balti Constructions”
83 904,32
57,02
12
10
60
20
87,02
SIA “Mali M”
88 342,66
54,15
26
4,62
48
16
74,77
SIA “Bekoteks”
83 839,58
57,06
12
10
36
12
79,06
SIA “BK Māja”
89 287,62
53,58
18
6,67
60
20
80,25
SIA “BD&C”
93 498,68
51,17
26
4,62
36
12
67,78
SIA Firma “Konstants”
68 344,64
70,00
16
7,50
60
20
97,50
SIA “Zemgales Būvserviss”
91 954, 89
52,03
20
6
60
20
78,03

Komisija konstatē, ka par uzvarētāju atzīstams nolikuma prasībām atbilstošā, saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniedzējs SIA Firma “Konstants” ar iegūtiem 97,50 punktiem.
Lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas izslēgšanas
nosacījumi, Komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajai daļai publiski pieejamās datu bāzēs
ir pārbaudījusi Pretendentu, un konstatējusi, ka nav pasludināts pretendentu maksātnespējas process, nav apturēta
to saimnieciskā darbība kā arī pretendentam ne piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (26.11.2019.), ne
lēmuma pieņemšanas dienā (24.01.2019.) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (e-izziņas pielikumā).
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 sankcijas1. Iepirkuma komisija konstatējusi, ka uz SIA Firma “Konstants” nav piemērojami izslēgšanas
nosacījumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija vienbalsīgi nolemj:
1. par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniedzēju SIA Firma “Konstants” ar iegūto punktu skaitu 97,50 un piešķirt tam
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2. uzdot Komisijas priekšsēdētājai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā informēt
pretendentu par šī iepirkuma rezultātiem, un nodrošināt nepieciešamās informācijas
paziņošanu IUB un publicēšanu pasūtītāja mājas lapā.
Iepirkumu komisijas sēde tiek slēgta 2019.gada 24.janvārī plkst. 17.00
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Komisijas priekšsēdētāja

____________________ S. Krūmiņa

Komisijas locekle

_____________________

I. Butkus

Komisijas locekle

_____________________

J. Vilciņa

Komisijas locekle

_____________________

S. Bērziņa

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_sankciju_likums_20180810.pdf
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