Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME

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

Tālr. 67910518, fakss 67910532
IEPIRKUMU KOMISIJA
Iepirkuma procedūras

„Mācību līdzekļu piegāde PII ‘’Pienenīte’’ vajadzībām”
Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmes protokols
Protokols Nr. SND2014/43(8.2)-3
Ulbrokā,
Sēdi sāk: 2014.gada 13.novembrī, plkst. 16:30
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Laila Kundziņa
Komisijas locekļi:
Baiba Šulte, Inese Pivare
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.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks
A.Senkāns.
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre.
Darba kārtībā:
Iepirkuma procedūrā „Mācību līdzekļu piegāde PII “Pienenīte”
Identifikācijas Nr. SND2014/43(8.2), iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

vajadzībām”,

Jautājuma izskatīšana:
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/43 (8.2.)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā www.stopini.lv
un www.iub.gov.lv 17.10.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja konstatē, ka Iepirkumu komisija ir lemttiesīgā sastāvā
un informē, ka sēdē tiks izvērtēti iepirkuma „Mācību līdzekļu piegāde PII ‘’Pienenīte’’
vajadzībām”, Identifikācijas Nr. SND2014/43(8.2), ietvaros iesniegto piedāvājumu
atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. Sēdes vadītāja norāda, ka šīs iepirkuma
procedūras ietvaros tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:
Nr.

Juridiskās pers.

Adrese, Kontaktinformācija Piedāvājuma cena:
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P.k. nosaukums
1. SIA “BĀZE RĪGA”,
Reģ.Nr.40003468174

kopā EUR bez PVN
Maskavas iela 150, Rīga, LV- 6313.33
1003, siabazeriga@inbox.lv

Spoles iela 6, Rīga
5937.40
SIA “ HERMESS”
Reģ.Nr. 40003057181
armands@hermess.lv
3. 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 Pretendentu SIA “BĀZE RĪGA”, Reģ.Nr.40003468174, un SIA “HERMESS”,
Reģ.Nr. 40003057181, iesniegto piedāvājuma noformējumu par atbilstošu iepirkuma
nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt
pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
2.

4. 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.
[4.1.] Iepirkuma nolikuma 9.2.punkts nosaka, ka “Iepirkumu komisijas locekļi vērtēs
pretendenta piedāvājuma atbilstību atlases prasībām (Nolikuma 7.punkts). Neatbilstoši
piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.”
Nolikuma 7.punkts paredz prasību:
7.3.1. “Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir
līdzīga rakstura (līdzīga rakstura piegādes ir atbilstoši šī iepirkuma uzdevumā paredzētajiem
uzdevumiem) un līdzīga apjoma (pēc plānotā šī iepirkuma darbu summas) pieredze piegādes
darbi veikšanā, t.i., Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 2 (divus) pasūtījuma līgumus,
kura katra līguma ietvaros veiktas mācību līdzekļu piegādes vismaz šī iepirkuma darbu
summas apmērā.”
7.3.3. “Pretendents ir saņēmis vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāja atsauksmes par nolikuma
iepirkuma priekšmetam skaita ziņā līdzīga vai lielāka apjoma piegādēm pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā ES valstīs un/vai Latvijā.”
Tādējādi, lai apliecinātu pretendenta atbilstību nolikuma 7.punktam, ir noteikta šādas
prasības dokumentu iesniegšanai – 8.punkts “Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
8.4. Pretendenta sagatavota informācija par pēdējo 3 gadu laikā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam veiktajām piegādēm, kuru ietvaros piegādes atbilst šī iepirkuma
nosacījumiem (nolikuma 7.3.1.punkts), atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.3 veidnei.
8.5. Vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāja atsauksmes par nolikuma iepirkuma priekšmetam
skaita ziņā līdzīga vai lielāka apjoma piegādēm pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ES valstīs
un/vai Latvijā.”
[4.2.] Vērtējot Pretendenta SIA “BĀZE RĪGA”, Reģ.Nr.40003468174, iesniegto
piedāvājumu, konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis šādus
dokumentus:
1) 2 (divas) pozitīvas pasūtītāja atsauksmes. (Ir iesniegta tikai viena atsauksme.
Nolikuma 7.3.3., 8.5.punkts nosaka prasību par vismaz 2 atsauksmju iesniegšanu.)
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2) Nav iesniegta - pretendenta sagatavota informācija par pēdējo 3 gadu laikā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņam veiktajām piegādēm, kuru ietvaros piegādes
atbilst šī iepirkuma nosacījumiem (Nolikuma 7.3.1., 8.4.punkti nosaka, ka jāiesniedz
Pretendenta sagatavota informācija par pēdējo 3 gadu laikā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam veiktajām piegādēm, kuru ietvaros piegādes atbilst šī
iepirkuma nosacījumiem (nolikuma 7.3.1.punkts), atbilstoši Nolikuma Pielikuma
Nr.3 veidnei.)
[4.3.] Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatēts, ka pretendenta SIA “BĀZE RĪGA”,
Reģ.Nr.40003468174, iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs nolikuma prasībām –
pretendents nav iesniedzis visus prasītos dokumentus.
[4.4.] Vērtējot pretendenta SIA “HERMESS”,
Reģ.Nr.40003057181, iesniegto
piedāvājumu, konstatē, ka pretendents ir iesniedzis dokumentus atbilstoši nolikuma
prasībām, iesniegtie dokumenti ir atbilstoši nolikuma prasībām.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Izslēgt pretendentu SIA “BĀZE RĪGA”, Reģ.Nr.40003468174, no turpmākās
dalības iepirkumā.
Pamatojums: Konstatējošajā daļā minētais, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
atbilstoši nolikuma nosacījumiem. Nav iesniegti dokumenti atbilstoši nolikuma 8.4.,
8.5.punktam, tādējādi nav iespējams konstatēts pretendenta atbilstību nolikuma 7.3.1.,
7.3.3.punkta prasībām.
2. Atzīt Pretendenta SIA “HERMESS”,
Reģ.Nr.40003057181, 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.
5. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstības
pārbaude - Tehniskā piedāvājuma vērtēšana.
Iepirkumu komisijas locekļi izskata SIA “HERMESS” iesniegtā piedāvājuma atbilstību.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt Pretendenta SIA “HERMESS”,
Reģ.Nr.40003057181, iesniegtā piedāvājuma
Tehniskos dokumentus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt pretendentu
piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
6. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstības

pārbaude - Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas locekļi izskata
Pretendenta Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Vērtējot pretendenta SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181, iesniegto Finanšu
piedāvājumu, konstatēta aritmētiskā kļūda: kopējā piedāvājuma cenā bez PVN nav
iekļauta pozicija nr.1 “A4 akvarelu albums”. Veicot aritmētiskās kļūdas labojumu (visas
pozīcijas iekļaujot kopējā piedāvājuma cenā bez PVN), konstatēta šāda pareizā cena:
6134.79 EUR bez PVN.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt Pretendenta SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181, iesniegtā piedāvājuma Finanšu
piedāvājuma dokumentus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt
pretendentu piedāvājumu tālākai vērtēšanai, veicot aritmētiskās kļūdas labojumu.
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SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181, piedāvājuma cena pēc aritmētiskās kļūdas
labojuma konstatēta: EUR bez PVN 6134.79 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro,
79 centi).
7. Sēdes vadītāja informē, ka ir pabeigta pretendentu iesniegto dokumentu pārbaude.
Iepirkuma nolikuma 9.4.punkts paredz, ka “No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
izvēlēsies Pretendentu, kura piedāvājums būs ar viszemāko cenu un atbilstošs Tehniskajai
specifikācijai.”
Komisijas locekļi konstatē, ka no visiem atbilstošajiem piedāvājumiem kopējā zemākā cena
EUR bez PVN ir pretendentam:
Spoles iela 6, Rīga
6134.79
SIA “HERMESS”
Reģ.Nr. 40003057181
armands@hermess.lv
Komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto Elektroniskās iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv Eizziņas informāciju par pretendentu SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181, kuram
konstatēta zemākā cena, un secina, ka pretendentam nav konstatējami Publisko iepirkumu
likuma 8.2 pantā noteikti izslēgšanas nosacījumi.
Ņemot vērā sēdē konstatēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:

1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Mācību līdzekļu piegāde PII “Pienenīte”
vajadzībām”, Identifikācijas Nr. SND2014/43(8.2), piešķirt un par uzvarētāju atzīt:
SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181, juridiskā adrese Spoles iela 6, Rīga, ar kopējo
cenu EUR bez PVN 6134.79 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, 79 centi), pvn
21% 1288.31, EUR ar PVN 7423.09.
Pamatojums: Pretendenta SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181, piedāvājums
atbilst nolikuma prasībām, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
izslēgšanas nosacījumi. Pretendenta piedāvājums ir ar viszemāko cenu no
piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
2. Ieteikt slēgt līgumu
„Mācību līdzekļu piegāde PII “Pienenīte” vajadzībām”,
Identifikācijas Nr. SND2014/43(8.2), ar: SIA “HERMESS”, Reģ.Nr.40003057181,
juridiskā adrese Spoles iela 6, Rīga, ar kopējo cenu EUR bez PVN 6134.79 (seši
tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, 79 centi), pvn 21% 1288.31, EUR ar PVN
7423.09.
Sēdi beidz: 2014.gada 13.novembrī, plkst. 17.00
Komisijas priekšsēdētāja:

Laila Kundziņa________________

Komisijas locekle:

Baiba Šulte __________________
Inese Pivare __________________

Komisijas sekretāre:

Diāna Poriete ________________
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