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Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmes protokols
Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA)-6
Ulbrokā,
Sēdi sāk: 2014.gada 12.septembrī, plkst. 14.00
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja
Laila Kundziņa
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Atis Senkāns
Komisijas locekļi:
Inese Pivare, Baiba Šulte
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: Komisijas priekšsēdētāja,
Protokolē: komisijas locekle Baiba Šulte.
Darba kārtībā:
Iepirkuma procedūras „Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”,
Identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA), ietvaros iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Jautājuma izskatīšana:
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā www.stopini.lv
un www.iub.gov.lv 18.07.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Sēdes vadītājs konstatē, ka Iepirkumu komisija ir lemttiesīgā sastāvā un informē, ka sēdē
tiks izvērtēta iepirkuma „Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”,
Identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA), ietvaros iesniegto piedāvājumu atbilstība
iepirkuma Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja norāda, ka šīs
iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:
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Nr. Juridiskās pers.
P.k. nosaukums
1. SIA “Sano Park”
Reģ.Nr.40103558898

Adrese, Kontaktinformācija Piedāvājuma cena
EUR bez PVN
Mednieku iela 24-22, Ogre,
24 800.00
Ogres novads, LV-5001
sandris@sanopark.lv

2.

SIA “INTERSPORTS”
Reģ.Nr.40103264478

Cēsu iela 21-15, Rīga, LV1012 info@intersports.lv

23 507.76

3.

SIA “ARENA SPORTS”
Reģ.Nr. 50003971471

Saulgriežu 10, Katlakalns,
LV-2111, Zāļu iela 6, Rīga,
LV-1004
arena.sports@apollo.lv

14 740.00

5. Sēdes vadītājs informē, ka pretendentiem tika pieprasīts izskaidrot piedāvājumā ietverto
informāciju.
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2014.gada 18.augusta sēdē nolēma:
“ 1. Pieprasīt pretendentiem izskaidrot iesniegtajos piedāvājumos iekļauto informāciju,
izsūtot šādu informāciju:
1.1.SIA “ARENA SPORTS”:
Stopiņu novada domē saņemts SIA “ARENA SPORTS” iesniegtais piedāvājums
iepirkumā „Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”, Identifikācijas Nr.
SND2014/32(8.2)(ELFLA).
Iepazīstoties ar pretendenta piedāvājumu, konstatēts:
[1] Iepirkuma nolikumā noteikts, ka
1. Āra trenažieriem ir jābūt izgatavotiem pēc ES standartiem un tiem jāatbilst LR likumam
„Preču un pakalpojumu drošuma likums”, kā arī nepieciešams iesniegt sertifikātu, kas
atbilst EN 957 un EN 1176standartiem.
2. Noteikts, ka pretendentam ir jāiesniedz “Sertifikāti (ar tulkojumu latviešu valodā), kas
apliecina, ka āra trenažieri atbilst EN 957 un EN 1176 standartiem.”
Pretendents SIA “ARENA SPORTS” savā piedāvājumā ir iesniedzis vairākus
sertifikātus. No iesniegtajiem sertifikātiem nav skaidrs, vai piedāvātie trenažieri ir
izgatavoti pēc ES standartiem un vai atbilst EN 957 un EN 1176 standartiem.
Iepirkumu komisija lūdz izskaidrot piedāvājumā iesniegtos sertifikātus un norādīt, no
kuriem dokumentiem ir secināms, ka piedāvātie trenažieri ir izgatavoti pēc ES standartiem
un atbilst EN 957 un EN 1176 standartiem.
[2] Iepirkuma nolikumā ir prasīts trenažieris Nr.p.k. 1 “Vidukļa trenažieris”, ar nosacījumu,
ka “pārējo metāla detaļu sienu biezumam jābūt ne mazākam kā 3.5mm.” Pretendents
piedāvājumā norādījis, ka pārējo metāla detaļu sienu biezums ir 3.0 mm.
Lūdzam sniegt skaidrojumu par piedāvāto trenažieri un vai tā izmēri ir atbilstoši
nolikuma prasībām.
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija lūdz skaidrojumu iesniegt līdz
2014.gada 21.augustam.
1.2.SIA “INTERSPORTS” :
Stopiņu novada domē saņemts SIA “INTERSPORTS” iesniegtais piedāvājums iepirkumā „Āra
trenažieru
uzstādīšana
Sauriešu
un
Līču
ciemos”,
Identifikācijas
Nr.
SND2014/32(8.2)(ELFLA).
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Pretendents SIA “INTERSPORTS” savā Tehniskajā piedāvājumā norādījis, ka
piegādās:
1) Nr.p.k. 7 - „Slēpošanas trenažieri”, no pievienotā ilustratīvā attēla redzams, ka piedāvātā
iekārta ir slēpošanas trenažieris.
Iepirkuma Nolikums paredz (Nolikuma 3.pielikums, Tehniskās specifikācijas Nr.p.k.7), ka
pretendentam ir jāpiedāvā Dubultais slēpošanas trenažieris, uz kura vienlaicīgi var
nodarboties 2 cilvēki. Lūdzam izskaidrot, vai pretendenta piedāvātais trenažieris ir ekvivalents
nolikumā prasītajam trenažierim un vai uz piedāvātā trenažiera vienlaicīgi var nodarboties divi
cilvēki.
2) Nr.p.k. 5 „Ritenis un Steperis” un Nr.p.k. 8 „Plecu trenažieris un Kāju trenažieris” – no
pievienotajiem ilustratīvajiem attēliem redzams, ka pretendents katrā no šim pozīcijām
piedāvās nevis vienu iekārtu, bet divas iekārtas. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu katrā no
pozīcijām tika prasīta viena iekārta. Lūdzam izskaidrot, kāpēc pretendents katrā no šīm
pozīcijām piedāvā divus trenažierus un kādā veidā piedāvātie trenažieri ir ekvivalenti
nolikumā prasītajiem trenažieriem.
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija lūdz skaidrojumu iesniegt līdz
2014.gada 21.augustam.
2. Pēc skaidrojumu saņemšanas turpināt piedāvājumu vērtēšanas procesu.”
Norādītajā termiņā ir saņemti skaidrojumi. Iepirkumu komisija iepazīstas ar saņemtajiem
skaidrojumiem par iesniegtajiem piedāvājumiem.
6. Sēdes vadītājs informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma noformējuma
pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši
Nolikuma prasībām.
Iepirkumu komisija, vērtējot pretendenta SIA “ARENA SPORTS” iesniegto piedāvājumu,
konstatē, ka pretendents piedāvājumam ir pievienojis dokumentus svešvalodā – trenažieru
apraksti no interneta vietnes www.gulenpark.com Ņemot vērā, ka ir iesniegta arī lietošanas
instrukcija latviešu valodā un detalizētie trenažieru apraksti ir iekļauti arī Tehniskajā
piedāvājumā, tādējādi piedāvājumā iekļautā informācija ir saprotama arī no citiem
iesniegtajiem dokumentiem, Iepirkumu komisija diskutē par piedāvājuma atzīšanu par
atbilstošu iepirkuma nolikuma noformējuma 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.
7. Sēdes vadītājs 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.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, tiek ņemts vērā arī saņemtais pretendentu skaidrojums par
piedāvājumu un tajā ietvertajiem sertifikātiem. SIA “ARENA SPORTS” paskaidrojis TUV
SUD izsniegtā sertifikāta atbilstību iepirkuma prasībām.
Ņemot vērā konstatēto,
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
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profesionālajām spējām un kvalifikācijas prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus
tālākai vērtēšanai.
8.

Sēdes vadītājs informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstības
pārbaude - Tehniskā piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas locekļi vērtē
Pretendentu Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, tiek ņemts vērā arī saņemtais pretendentu skaidrojums
par piedāvājumu.

8.1. Vērtējot pretendenta SIA “ARENA SPORTS” Tehnisko piedāvājumu, konstatē:
8.1.1. Pretendents paskaidrojis, ka Iepirkuma nolikuma punktā Nr.p.k.1 “Vidukļa trenažieris”
ir ieviesusies tehniska kļūda. Pretendents apliecina, ka “Vidukļa trenažiera ārējo metāla
detaļu sienu biezums ir 3.5mm.” Komisija konstatē, ka šāda informācija ir norādīta arī
piedāvājumam pievienotajos dokumentos (no www.gulenpark.com), kurā ir redzams, ka
mazāko cauruļu izmērs ir 3.5mm.
8.1.2. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents piedāvā trenažierus, kuru visas detaļas
nav izgatavotas no izturīga metāla un pārklātas ar pulverkrāsojumu. Iepirkuma nolikuma
Tehniskajās specifikācijās (nolikuma 3.pielikums) pie katra no trenažieriem ir noteikta
prasība, ka “Visām trenažiera detaļām ir jābūt izgatavotām no izturīga metāla un pārklātam
ar pulverkrāsojumu.” No pretendenta SIA “ARENA SPORTS” iesniegtā piedāvājuma ir
saprotams, ka piedāvātie trenažieri nav atbilstoši minētajai nolikuma prasībai, jo visas no
detaļām nav izgatavotas no izturīga metāla un pārklātas ar pulverkrāsojumu. Pretendents
Tehniskajā piedāvājumā ir norādījis, ka visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas
uzlikām. No pievienotajiem dokumentiem (no www.gulenpark.com) un iepazīstoties ar
informāciju norādītajā mājas lapā, ir secināms, ka trenažierim ir detaļas, kuras ir izgatavotas
no plastmasas, polietelēna materiāla. Kā arī, pārbaudot jau pretendenta uzstādītos trenažierus
no šāda ražotāja Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 103, Siguldas sporta laukumā, secināts, ka
trenažieru visas detaļas nav no izturīga metāla, piemēran, dubultā slēpošanas trenažiera vieta,
kur tiek liktas pēdas, lai varētu pielietot trenažieri darbībā, ir no plastmasas izstrādājuma
nevis izturīga metāla un pārklātas ar pulverkrāsojumu.
Iepirkuma nolikumā prasība, ka visām trenažiera detaļām ir jābūt izgatavotām no
izturīga metāla un pārklātam ar pulverkrāsojumu, ir iekļauta ar mērki, lai trenažieri Latvijas
laika apstākļu ietekmē būtu pēc iespējas labāk ekspluatējami. Tādu būtisku detaļu (trenažiera
sēdvieta, vieta, kur novieto pēdas u.tml.) aizstāšana ar plastmasas detaļām nav uzskatāma par
ekvivalentu noteiktajām tehniskajām prasībām, jo nolikumā ir noteiktas prasības par
trenažiera materiāliem un trenažiera izstrādājuma materiāls ir kā minimālā prasība. Minēto
materiālu aizstāšana ar citu materiālu nav uzskatāma par ekvivalentu, jo tā nenodrošina tādu
kvalitatīvu funkcionālo pielietojamību, kāda ir prasīta nolikumā. Nolikumā ir definēts, kādas
pozīcijas tiek uzskatītas par ekvivalentām: “Par ekvivalentām tiks uzskatītas preces ar
tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un izmēriem, kas iekļausies tehniskajā
specifikācijā norādīto izmēru pieļaujamās robežās.” Pretendenta piedāvātie trenažieri
iekļaujas tehniskās specifikācijas norādīto izmēru pieļaujamās robežās, taču visas trenažieru
detaļas nav izgatavotas no izturīga metāla un pārklātas ar pulverkrāsojumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenta piedāvātie
trenažieri nav pilnībā atbilstoši nolikumā minētajām prasībām.
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8.2. Vērtējot pretendenta SIA “INTERSPORTS” Tehnisko piedāvājumu, konstatē:
8.2.1. Pretendents savā Tehniskajā piedāvājumā norādījis, ka piegādās: Nr.p.k. 7 „Slēpošanas trenažieri”. No pievienotā ilustratīvā attēla redzams, ka piedāvātā iekārta ir
slēpošanas trenažieris uz kura var nodarboties 1 cilvēks. Iepazīstoties ar saņemto pretendenta
skaidrojumu, secināms, ka pretendents piedāvā trenažieri, kurš ir piemērots lietošanai
vienam cilvēkam, norādot, ka trenažieris atbilst visām pārējām nolikumā prasītajām
slēpošanas trenažiera funkcijām.
Iepirkuma Nolikums paredz (Nolikuma 3.pielikums, Tehniskās specifikācijas Nr.p.k.7),
ka pretendentam ir jāpiedāvā Dubultais slēpošanas trenažieris, uz kura vienlaicīgi var
nodarboties 2 cilvēki.
Nolikumā ir noteikts (nolikuma 3.pielikums), ka “Pretendentam savā piedāvājumā
jāiekļauj tehniskajā specifikācijā aprakstītie trenažieri vai ekvivalenti aprakstītajiem
trenažieriem (pēc to funkcionālās pielietojamības). Par ekvivalentām tiks uzskatītas preces ar
tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un izmēriem, kas iekļausies tehniskajā
specifikācijā norādīto izmēru pieļaujamās robežās.”
Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu komisija secina, ka pretendenta piedāvātais
trenažieris Nr.p.k.7 nav atbilstošs nolikumā noteiktajām prasībām un nav atzīstams par
ekvivalentu, jo to nevar izmantot funkcionālajā pielietojamībā divi cilvēki, kā tas ir paredzēts
nolikumā, ka trenažierim ir jābūt dubultajam slēpošanas trenažierim, lai vienlaicīgi var
nodarboties 2 (divi) cilvēki.
8.2.2. Iepirkuma dokumentācijā norādīts: piedāvājuma 44.lpp. – apraksts: plastmasas aizdares
un rokturi; Tehniskajā piedāvājumā - pie katra no trenažieru aprakstiem „skrūvju vietas ir
nosegtas ar plastmasas uzlikām”.
Iepirkuma nolikuma Tehniskajās specifikācijās (nolikuma 3.pielikums) pie katra no
trenažieriem ir noteikta prasība, ka “Visām trenažiera detaļām ir jābūt izgatavotām no izturīga
metāla un pārklātam ar pulverkrāsojumu.”
Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents piedāvājumā ir norādījis, ka piedāvā
trenažierus, kuru detaļas ir izgatavotas no plastmasas materiāla. Detaļas no plastmasas nav
atbilstošas nolikuma prasībām.
Iepirkuma nolikumā prasība, ka visām trenažiera detaļām ir jābūt izgatavotām no
izturīga metāla un pārklātam ar pulverkrāsojumu, ir iekļauta ar mērķi, lai trenažieri Latvijas
laika apstākļu ietekmē būtu pēc iespējas labāk ekspluatējami. Kādu detaļu aizstāšana ar
plastmasas detaļām nav uzskatāma arī par ekvivalentu noteiktajām tehniskajām prasībām, jo
nolikumā ir noteiktas prasības par trenažiera materiāliem un trenažiera izstrādājuma materiāls ir
kā minimālā prasība. Minēto materiālu aizstāšana ar citu materiālu nav uzskatāma par
ekvivalentu, jo tā nenodrošina tādu kvalitatīvu funkcionālo pielietojamību, kāda ir prasīta
nolikumā.
8.3. Vērtējot pretendenta SIA “Sano Park” Tehnisko piedāvājumu, konstatē, ka iesniegtais
Tehniskais piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām. Pretendents piedāvā trenažierus,
kuru visas detaļas ir izgatavotas no izturīga metāla un pārklātas ar pulverkrāsojumu, arī citās
pozīcijās pretendenta piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
8.4. Iepirkuma nolikuma 7.4.punkts nosaka, ka ”Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no
prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt
piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas etapā.”
Komisija secina, ka neatbilstība kādai no prasībām ir konstatēta: pretendentiem SIA
“ARENA SPORTS”, SIA “INTERSPORTS”. Pretendenta SIA “Sano Park” Tehniskajā
piedāvājumā nav konstatēta neatbilstība nolikuma prasībām.
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Ņemot vērā sēdē konstatēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Izslēgt pretendentu SIA “ARENA SPORTS”, Reģ.Nr. 50003971471, no turpmākās
dalības iepirkumā.
Pamatojums: Iepirkuma nolikuma 7.4.punkts. Konstatējošajā daļā minētais, ka piedāvātie
trenažieri neatbilst iepirkuma nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām
prasībām, kas noteikta katram trenažierim, ka „Visām trenažiera detaļām ir jābūt
izgatavotām no izturīga metāla un pārklātam ar pulverkrāsojumu.”
2. Izslēgt pretendentu SIA “INTERSPORTS”, Reģ.Nr. 40103264478, no turpmākās dalības
iepirkumā.
Pamatojums: Iepirkuma nolikuma 7.4.punkts. Konstatējošajā daļā minētais, ka piedāvātie
trenažieri neatbilst iepirkuma nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām
prasībām, kas noteikta katram trenažierim, ka „Visām trenažiera detaļām ir jābūt
izgatavotām no izturīga metāla un pārklātam ar pulverkrāsojumu.”; trenažiera Nr.p.k.7
neatbilstība nolikuma prasībām - nolikumā ir noteikts, ka trenažierim ir jābūt dubultajam
slēpošanas trenažierim, lai vienlaicīgi var nodarboties 2 (divi) cilvēki, pretendents piedāvā
trenažieri uz kura var nodarboties 1 (viens) cilvēks.
3. Atzīt Pretendenta SIA “Sano Park”, Reģ.Nr.40103558898, iesniegtā piedāvājuma
Tehniskos dokumentus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt pretendenta
piedāvājumu tālākai vērtēšanai.
Iepirkuma komisijas locekļi pārbauda Pretendenta iesniegtā Finanšu piedāvājuma
atbilstību nolikuma prasībām.
Iepirkuma nolikuma 7.1.punktā noteikts, ka „Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums
ar viszemāko cenu (bez PVN) (visu vienību kopsumma).”

9.

Komisijas locekļi konstatē, ka no visiem atbilstošajiem piedāvājumiem kopējā zemākā
cena bez PVN ir pretendentam:
Nr. Juridiskās pers.
Adrese, Kontaktinformācija Piedāvājuma cena
P.k. nosaukums
EUR bez PVN
1.
Mednieku iela 24-22, Ogre,
24 800.00
SIA “Sano Park”
Reģ.Nr.40103558898
Ogres novads, LV-5001
sandris@sanopark.lv
Komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto www.eis.gov.lv informāciju par pretendentu
SIA “Sano Park”, kuram konstatēta zemākā cena, un secina, ka pretendentam ir aktuāls
nodokļu parāds Valsts ieņēmumu dienestam.
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2.punkts nosaka, ka atkarībā no
veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: informē pretendentu par to, ka tam konstatēti
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka
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attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti,
pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču
ciemos”, Identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA), piešķirt SIA “Sano Park”,
Reģ.Nr. 40103558898, juridiskā adrese: Mednieku iela 24-22, Ogre, Ogres novads, LV5001, cena EUR bez PVN 24 800.00, PVN 21% 5 208.00, cena EUR ar PVN 30 008.00.
Pamatojums: piedāvājums atbilst nolikuma prasībām; viszemākā cena no piedāvājumiem,
kuri atbilst nolikuma prasībām.
2. Informē pretendentu SIA “Sano Park”, Reģ.Nr. 40103558898, par to, ka tam konstatēti
nodokļu parādi, un noteikt termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma
iesniegšanai.
Pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2.punkts.
10.
Stopiņu novada domē saņemta SIA “Sano Park”, Reģ.Nr. 40103558898, iesniegtā
informācija, no kuras secināms, ka pretendentam 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:4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču
ciemos”, Identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA), piešķirt un par uzvarētāju atzīt
SIA “Sano Park”, Reģ.Nr. 40103558898, juridiskā adrese: Mednieku iela 24-22, Ogre,
Ogres novads, LV-5001, ar kopējo līguma summu cena EUR bez PVN 24 800.00, PVN 21%
5 208.00, cena EUR ar PVN 30 008.00.
Pamatojums: Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. SIA “Sano Park”, Reģ.Nr.
40103558898, ir konstatēta viszemākā cena no piedāvājumiem, kuri atbilst nolikuma
prasībām. SIA “Sano Park” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās
daļas izslēgšanas nosacījumi.
2. Ieteikt slēgt līgumu „Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”, ar SIA “
Sano Park”, .Nr. 40103558898, juridiskā adrese Mednieku iela 24-22, Ogre, Ogres novads,
LV-5001, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 24 800.00, PVN 21% 5 208.00, cena
EUR ar PVN 30 008.00
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Sēdi sāk: 2014.gada 12. septembrī, plkst. 14.40
Komisijas priekšsēdētāja

Laila Kundziņa _______________________

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Atis Senkāns ________________________

Komisijas locekle:

Inese Pivare __________________________

Komisijas locekle:

Baiba Šulte ___________________________
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