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PROTOKOLS
Atklāts konkurss
Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa
pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros
Identifikācijas Nr. KND-2016/30
Kokneses novada Kokneses pagastā
2016.gada 7.novembrī

Nr.4

Sēdi atklāj plkst. 17.15
SĒDI VADA - komisijas priekšsēdētāja Dace Svētiņa.
SĒDI PROTOKOLĒ - komisijas locekle, sekretāre Gunita Majore.
SĒDĒ PIEDALĀS:
Komisijas locekļi: Dace Kļaviņa, Ilze Pabērza, Anita Ozola, Andrejs Pastars
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai ar Kokneses
novada domes 28.08.2013. lēmumu Nr.6.1., (protokols Nr.10) izveidota Centralizēto iepirkumu komisija,
kuras sastāvā veikti grozījumi: ar 27.11.2013. lēmumu Nr.6.4. (protokols Nr.16); ar 26.02.2014. lēmumu
Nr.7.3. (protokols Nr.3); ar 29.04.2015. lēmumu Nr.7.14. (protokols Nr.6); ar 26.06.2015. lēmumu Nr.6.2.
(protokols Nr.8); ar 27.01.2016. lēmumu Nr.9.7. (protokols Nr.1); ar 30.03.2016. lēmumu Nr.5.3. (protokols
Nr.3); ar 28.09.2016. lēmumu Nr.7.7. (protokols Nr.9).

DARBA KĀRTĪBA:
1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu apzināšana;
2. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude;
3. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude;
4. Pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšana;
5. Piedāvājumu izvērtēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta prasībām;
6. Nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu saraksta izveidošana;
7. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana;
8. Nodokļu pārbaude uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu;
9. Nodokļu pārbaude uz lēmuma par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņemšanas dienu;
10. Informācijas pārbaude no Sodu reģistra un Uzņēmumu reģistra;
11. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līgumu slēgšanu

1.
Pretendentu iesniegto piedāvājumu apzināšana
Iepirkuma komisija saņēma sekojošu pretendentu piedāvājumus:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pretendents
SIA “Saldus ceļinieks”
SIA “Lemminkainen Latvija”
SIA “Ošukalns”
SIA “VIA”
SIA “Rubate”
SIA “Krustpils”
CBF SIA “BINDERS”

Piedāvājuma summa
EUR bez PVN
349 679,44
395 582,22
371 104,84
387 381,26
398 380,37
379 935,77
329 330,99

2.
Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstību un konstatē, ka
pretendentu SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „ Lemminkainen Latvija”, SIA “Ošukalns”, SIA
“VIA”, SIA “Rubate”, SIA „Krustpils”, CBF SIA “BINDERS” iesniegto piedāvājumu
noformējums pilnībā atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām un komisija nolemj turpināt
pretendentu piedāvājumu izskatīšanu.
3.
Pretendentu atlases dokumentu pārbaude
Komisija pārbauda pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību un konstatē, ka
pretendentu SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „ Lemminkainen Latvija”, SIA “Ošukalns”, SIA
“VIA”, SIA “Rubate”, SIA „Krustpils”, CBF SIA “BINDERS” iesniegtie atlases dokumenti
atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām un komisija nolemj turpināt šo pretendentu
piedāvājumu izskatīšanu.
4.
Pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšana
Komisija pārbauda pretendentu SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „ Lemminkainen
Latvija”, SIA „Ošukalns”, SIA „MIKOR”, SIA “VIA”, SIA “Rubate”, SIA „Krustpils”, CBF
SIA “BINDERS” iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstību un konstatē, ka
pretendentu iesniegtie tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst atklātā konkursa nolikuma
prasībām.
5.
Piedāvājumu izvērtēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta prasībām
Komisija izskata nepieciešamību izvērtēt vai pretendentu iesniegtie piedāvājumi
nav nepamatoti lēti.
5.1.Komisija pārbauda pretendentu iesniegtās izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju
grupās un pievienotos paskaidrojumus.
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5.2. Komisija atklāti balsojot, PAR- 5 (D.Svētiņa, G.Majore, A.Pastars, D.Kļaviņa, A.Ozola)
balsis, PRET- (nav) balsis, ATTURĀS- (nav) balsis, nolemj:
visu pretendentu piedāvātās cenas ir atbilstošas, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu paredzētos
būvdarbus.
6.
Nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu saraksta izveidošana
Komisija izveido nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu sarakstu, norādot piedāvājuma
cenas EUR bez PVN
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pretendents
CBF SIA “BINDERS”
SIA “Saldus ceļinieks”
SIA “Ošukalns”
SIA “Krustpils”
SIA “VIA”
SIA “Lemminkainen Latvija”
SIA “Rubate”

Piedāvājuma summa
EUR bez PVN
329 330,99
349 679,44
371 104,84
379 935,77
387 381,26
395 582,22
398 380,37

7.
Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana
Komisija nosaka, ka saskaņā ar atklātā konkursa nolikumā noteikto kritēriju –
zemāko cenu, līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam CBF SIA
“BINDERS”.
8.
Nodokļu pārbaude uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē
pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietotajai informācijai, komisija pārbaudīja no EIS
saņemto informāciju par pretendenta nodokļu nomaksu uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējo dienu – 2016.gada 31.oktobri, un konstatē, ka pretendentam CBF SIA “BINDERS” nav
nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
9.
Nodokļu pārbaude uz lēmuma par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņemšanas dienu
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē
pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietotajai informācijai, komisija pārbauda no EIS
saņemto informāciju par pretendenta nodokļu nomaksu dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – 2016.gada 7.novembrī, un konstatē, ka
pretendentam CBF SIA “BINDERS” nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
10.
Informācijas pārbaude no Sodu reģistra un Uzņēmumu reģistra
10.1. Komisija pārbauda no EIS saņemto Sodu reģistra informāciju un konstatē, ka
pretendents CBF SIA “BINDERS”, kā arī ar to saistītās personas, noteiktajā kārtībā nav atzīti
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par vainīgiem Publisko iepirkumu likumā norādītajos noziedzīgos nodarījumos, personu
nodarbināšanas pārkāpumos un konkurences tiesību pārkāpumos.
10.2.Komisija pārbauda no EIS saņemto Uzņēmumu reģistra informāciju un konstatē, ka
pretendentam CBF SIA “BINDERS” nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un tas netiek
likvidēts.
11.
Lēmuma par iepirkuma līgumu slēgšanu pieņemšana
Komisija atklāti balsojot, PAR- 5 (D.Svētiņa, G.Majore, A.Pastars, D.Kļaviņa,
A.Ozola) balsis, PRET- (nav) balsis, ATTURĀS- (nav) balsis, nolemj:
atklātajā konkursā “Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un
pievedceļa pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros” (Identifikācijas Nr. KND-2016/30) līguma slēgšanas
tiesības piešķirt pretendentam CBF SIA “BINDERS” par kopējo līgumcenu 329 330,99 euro
(trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro 99 centi) bez PVN.
Sēde slēgta plkst. 17.35
Komisijas priekšsēdētāja:

Dace Svētiņa

Komisijas locekļi:

Dace Kļaviņa

Anita Ozola

Andrejs Pastars

Komisijas locekle, sekretāre:

Gunita Majore
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