Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Tālr. 67910518, fakss 67910532
IEPIRKUMU KOMISIJA

Iepirkuma procedūras
„Labiekārtošanas darbu veikšana pie Līču dienas centra projekta „Līču dienas
centra moduļu tipa ēkas MP-6 piesaiste””

Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmes protokols

Nr. SND2014/21 (8.2.)-3
Ulbrokā,
Sēdi sāk: 2014.gada 08.jūlijā, plkst. 11.00

Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Laila Kundziņa
Komisijas locekļi:
Inese Pivare, Baiba Šulte
Protokolē komisijas sekretāre:
Diāna Poriete
Komisijas izveidošanas pamatojums: 2013.gada 26.jūnija Stopiņu novada domes lēmums
protokols Nr.3, p.11., 2014.gada 28.maija Stopiņu novada domes lēmums, protokols
Nr.27, p.7.1.
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre.
Darba kārtībā:
Iepirkuma procedūras „Labiekārtošanas darbu veikšana pie Līču dienas centra
projekta „Līču dienas centra moduļu tipa ēkas MP-6 piesaiste”” ietvaros iesniegto
piedāvājumu vērtēšana.
Jautājuma izskatīšana:
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/21 (8.2.)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā
www.stopini.lv un www.iub.gov.lv 13.06.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja konstatē, ka Iepirkumu komisija ir lemttiesīgā
sastāvā un informē, ka sēdē tiks izvērtēta iepirkuma „Labiekārtošanas darbu
veikšana pie Līču dienas centra projekta „Līču dienas centra moduļu tipa ēkas
MP-6 piesaiste””, Identifikācijas Nr. SND2014/21(8.2), ietvaros iesniegto
piedāvājumu atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisijas
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priekšsēdētājs norāda, ka šīs iepirkuma procedūras
piedāvājumi:
Nr. Juridiskās pers.
Adrese,
Kontaktinformāci
P.k. nosaukums
ja

ietvaros tika iesniegti 4 (četri)

1.

Pretendentu apvienība
SIA “AMG GRUPA”,
Reģ.Nr.43603053861
SIA „MITBAU AG”, Reģ.
Nr. 43603064047 *

Tērvetes iela 263,
38 175.80
Jelgava, LV-3008
amg2012@inbox.lv
mitbau@inbox.lv

1908.79

Kopā
cena
(ieskaitot
Finanšu
rezervi)
EUR bez
PVN
40084.59

2.

SIA “MI-2”
Reģ.Nr.40103460139

50 160.81

2508.04

52668.85

3.

SIA “ARKO CEĻU
BŪVE”
Reģ.Nr.40003850513
SIA “AUTOCEĻI”
Reģ.Nr. 40003069161

K.Ulmaņa gatve 3,
Rīga, LV-1004,
martins@mi-2.lv
Mednieku iela 2462, Ogre, LV-5003
Ainars@arkocb.lv
“Mundri-S”,
Ķekavas nov., LV2123,
info@autoceli.lv,
janis.savickis@gm
ail.com

48 097.68

2404.88

50502.56

47 739.81

2 386.99

50126.80

4.

Piedāvāju
ma cena
EUR bez
PVN

Pasūtītāja
Finanšu
reserve –
5%, EUR
bez PVN

* Piezīmes:
Atverot piedāvājumus, piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 26.06.2014. tika nosaukts, ka
piedāvājumu Nr.p.k.1 ir iesniedzis pretendents SIA “AMG GRUPA”. Protokola
formēšanas brīdī konstatēts, ka neprecīzi nosaukts iesniedzējs, jo pretendents SIA “AMG
GRUPA” piedāvājumu ir iesniedzis pretendentu apvienībā. Līdz ar to Iepirkumu komisija
precizēja, ka pretendenta Nr.p.k.1 precīzais nosaukums ir: Pretendentu apvienība SIA
“AMG GRUPA”, Reģ.Nr.43603053861 (amg2012@inbox.lv) , un SIA „MITBAU
AG”, Reģ. Nr. 43603064047 (mitbau@inbox.lv).
5. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma
noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti
atbilstoši Nolikuma prasībām.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt visu Pretendentu iesniegto piedāvājuma noformējumu par atbilstošu iepirkuma
nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt
pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
6.

Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Atlases
dokumentu vērtēšana. Komisija novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikumā
noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un iesnieguši visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus.
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Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt visu Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Atlases dokumentus par atbilstošiem
iepirkuma nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
tehniskajām un profesionālajām spējām un kvalifikācijas prasībām un virzīt pretendentu
piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
7. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstības
pārbaude - Tehniskā piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas locekļi vērtē
Pretendentu Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt visu Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Tehniskos dokumentus par atbilstošiem
iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
8.

Iepirkuma komisijas locekļi pārbauda Pretendentu iesniegtā Finanšu piedāvājuma
atbilstību nolikuma prasībām.

Izskatot pretendentu Pretendentu apvienības SIA “AMG GRUPA” un SIA „MITBAU
AG” Finanšu piedāvājumu, konstatēts:
1. Kļūdas darbietilpības aprēķinos:
Piemēram, Lokālās tāmes Labiekārtošana pozīcijā 2.1.Ierakuma izstrāde norādīts darba
daudzums 956 m3 laika norma 0,04 c/h, kas kopā sastāda 38,24 c/h, tāmē norādīts 0,12
c/h,
Pozīcijā 2.2.Augu zemes noņemšana norādīts darba daudzums 956 m3 laika norma 0,04
c/h, kas kopā sastāda 14.88 c/h, tāmē norādīts 0,12 c/h,
Pozīcijā 2.3.Zemes klātnes veidošana... norādīts darba daudzums 766 m3 laika norma 0,05
c/h, kas kopā sastāda 38,30 c/h, tāmē norādīts 0,14 c/h,
Tādas pašas kļūdas pozīcijās 1.1., 1.2., 1.4.,1.5., 1.6., 3.1. u.c.
2. Norādīti būtiski zema laika norma:
Piemēram Lokālās tāmes Labiekārtošana pozīcijā 1.6. Esošās takas demontāža paredz
veikt 90 m2 takas demontāžu 7minūšu laikā, pozīcijā 2.3. Zemes klātnes planēšana .. 766
m2 paredzēts veikt 8 minūšu laikā. Tādas pašas būtiski zemas laika normas paredzētas arī
pozīcijās 1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 4.4. u.c.
3. Iesniegtā tāme nesakrīt ar iesniegto laika grafiku:
Saskaņā ar tāmi darbus 2. „Zemes klātne” paredzēts veikt 3,38 h laikā, savukārt grafiks
paredz minēto darbu veikšanai trīs nedēļas, kas ir vismaz 120 darba stundas pie normāla
darba laika. Darbus 4. „Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas” atbilstoši tāmei
paredzēts veikt 1,02 h laikā, bet atbilstoši grafikam 4 nedēļu laikā. Tādas pašas
nesakritības pārejās pozīcijās.
Ņemot vērā iepriekš konstatētās kļūdas un neprecizitātes pretendenta finanšu
piedāvājumā, Iepirkumu komisija secina, ka no iesniegtā finanšu piedāvājuma nav
iespējams pārliecināties, ka pretendents sniegs Tehniskajai specifikācijai atbilstošos
pakalpojumus darbu izpildes grafikā norādītajā laikā, kā arī iegūt precīzu informāciju par
pozīciju izmaksām un darbu izpildes laiku. Iesniegtā Finanšu piedāvājuma tāme nesakrīt
ar norādīto darbu izpildes laiku. Pretendents ir norādījis būtiski zemu laika normu, kādā
objektīvi vērtējot nav iespējams veikt norādītos darbus noteiktajā termiņā.
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Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītā daļa nosaka, ka “Pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un
izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā
atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav
izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar šā panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek
noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas
iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta
salīdzinošās priekšrocības.”
Iepirkuma nolikuma 4.3.1.punkts nosaka, ka Finanšu piedāvājumā norāda cenu, par
kādu tiks sniegts Tehniskajai specifikācijai atbilstošais pakalpojums darbu izpildes grafikā
norādītajā laikā. Nolikuma 5.7.punkts paredz, ka Komisija bez tālākas izskatīšanas
noraidīs to pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem
vai nepietiekoši kvalificētiem iepirkuma izpildē.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Noraidīt pretendentu - Pretendentu apvienība SIA “AMG GRUPA” un SIA
„MITBAU AG” no iepirkuma „Labiekārtošanas darbu veikšana pie Līču dienas centra
projekta „Līču dienas centra moduļu tipa ēkas MP-6 piesaiste””, Identifikācijas Nr.
SND2014/21(8.2), un nevirzīt pretendentu tālākai iepirkuma vērtēšanai.
Pamatojums: konstatējošajā daļā minētie argumenti. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
devītā daļa. Iepirkumu nolikuma 5.7.punkts.

9. Iepirkuma nolikumā noteikts, ka Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un
Tehniskajām specifikācijām.
Komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto www.eis.gov.lv informāciju par pretendentu
SIA „AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, kuram konstatēta zemākā cena.
Saskaņā ar saņemto informāciju, pretendentam, kuram ir zemākā cena, nav
konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Labiekārtošanas darbu veikšana pie Līču
dienas centra projekta „Līču dienas centra moduļu tipa ēkas MP-6 piesaiste””,
Identifikācijas Nr. SND2014/21(8.2) piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA
„AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas novads,
LV-2123, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 50 126.80 (piecdesmit tūkstoši viens
simts divdesmit seši euro, 80 centi), PVN 21% EUR 10 526.63, EUR ar PVN 60 653.43.
Pamatojums: piedāvājums atbilst nolikuma prasībām; viszemākā cena no piedāvājumiem,
kuri atbilst nolikuma prasībām.
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2. Ieteikt slēgt līgumu „Labiekārtošanas darbu veikšana pie Līču dienas centra
projekta „Līču dienas centra moduļu tipa ēkas MP-6 piesaiste”” ar SIA
„AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas novads,
LV-2123, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 50 126.80 (piecdesmit tūkstoši viens
simts divdesmit seši euro, 80 centi), PVN 21% EUR 10 526.63, EUR ar PVN 60 653.43.
Sēdi beidz: 2014. gada 08.jūlijā, plkst. 11.30
Komisijas priekšsēdētāja:

Laila Kundziņa________________

Komisijas locekle:

Inese Pivare __________________

Komisijas locekle:

Baiba Šulte __________________

Komisijas sekretāre:

Diāna Poriete ________________
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