PREIĻU NOVADA DOMES

Atklāta konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”
(Iepirkuma identifikācijas numurs – PND 2018/9AK ERAF)
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS PROTOKOLS Nr. PND
2018/9AK ERAF - 4
Preiļos, 2018.gada 13.aprīlī plkst. 11.00
Pasūtītājs: Preiļu novada dome
Iepirkuma metode: atklāts konkurss PIL 8.panta 1.daļas 1.punkta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve, saskaņā ar iepirkuma
Nolikumu un Tehniskās specifikācijas prasībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2018/9AK ERAF
Iepirkumu komisija:
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
komisijas locekļi
Sekretāre Irīna Elste

Vladimirs Ivanovs
Aldis Džeriņš
Irīna Elste, Kristīne Ruča, Bonifācijs Kļavinskis

Komisijas izveidošanas pamatojums:
Domes sēdes lēmums (prot. Nr. 9, 17. § p. 17.7. no 07.07.2017.)
Iepirkuma komisijas lēmums (prot. Nr. 2 no 02.08.2017.)
Domes sēdes lēmums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
(prot. Nr. 3 no 21.02.2018.)
Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Džeriņš
Sēdē piedalās: Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) četru Komisijas locekļu sastāvā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Džeriņš, Komisijas locekļi – I.Elste, B.Kļavinskis, K.Ruča un
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 26.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.
Sēdē nepiedalās: Komisijas priekšsēdētājs V.Ivanovs
Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre I.Elste
__________________________________________________________________________
1. Pasūtītājs: Preiļu novada dome, reģ.nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PND 2018/9AK ERAF
3. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts - Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu
pārbūve, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Tehniskās specifikācijas prasībām.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 13.aprīlim plkst. 11.00
5. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs – Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu
(pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras
dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā), kas atbilst Nolikuma 1.7.punkta
prasībām.
Darba kārtība: Pretendentu piedāvājumu atvēršana un īss finanšu piedāvājumu raksturojums.
6. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
7. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (1. pielikums).
Saskaņā ar atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”, id.nr.
PND 2018/9AK ERAF (turpmāk – Konkurss), 13.04.2018. piedāvājumu reģistrācijas
sarakstu, iepirkumam kopā ir iesniegti 2 (divi) pretendentu piedāvājumi, tai skaitā:
1

 SIA “Jēkabpils PMK”, reģ.nr. 45403003160;
 SIA “BORG”, reģ.nr. 41503012572.
8. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, pēc katra
piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu, piedāvājumu
iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto kopējo cenu, kā arī citas ziņas, kas raksturo šos
rādītājus un atspoguļo piedāvātās cenas Iesniegto piedāvājumu finanšu apskata tabulā (2.
pielikums).
Īss piedāvājumu apskats:
Piedāvājuma kopējā
Nr.
Iesniegšanas
Pretendenta nosaukums
līgumcena EUR
p.k.
datums, laiks
bez PVN
1.

13.04.2018.
plkst. 9.55

SIA “Jēkabpils PMK”,
reģ.nr. 45403003160

628 994.50

2.

13.04.2018.
plkst. 10.15

SIA “BORG”,
reģ.nr. 41503012572

647 943.19

9. Komisija konstatē, ka iesniegtie pretendentu SIA “Jēkabpils PMK” un SIA “BORG”
piedāvājumi atbilst Konkursa, identifikācijas Nr. PND 2018/9AK ERAF, Nolikuma
1.11.punkta – Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība un
prasībām.
10. Pēc piedāvājumu atvēršanas, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Džeriņš pasludina
piedāvājumu atvēršanas publisko daļu par slēgtu un paziņo, ka piedāvājumi tiks vērtēti
slēgtā sēdē, komisijas priekšsēdētāja nozīmētā dienā un laikā. Sanāksme tiek slēgta plkst.
11:30.
Pielikumā:
1. Konkursa, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, individuālās piedāvājumu saņemšanas
reģistrācijas lapas uz 2 (divām) lapām;
2. Konkursa, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, piedāvājumu saņemšanas reģistrācijas saraksts
uz 1 (vienas) lapas;
3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātesošo dalībnieku saraksts uz 1 (vienas) lapas;
4. Konkursa, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, iesniegto piedāvājumu īss finanšu apskats uz 1
(vienas) lapas;
5. Konkursam, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, iesniegtie 2 (divi) piedāvājumi.
Iepirkuma, id.nr. PND 2018/9AK ERAF, piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols Nr. PND
2018/9AK ERAF - 4 sastādīts uz 2 (divām) lapām.
Priekšsēdētāja vietnieks:

_______________________ (A.Džeriņš)

Komisijas locekļi:

________________________ (I.Elste)
________________________ (K.Ruča)
________________________ (B.Kļavinskis)

Komisijas sekretāre:

_________________________ (I.Elste)
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