LATVIJAS REPUBLIKA
PĻAVIŅU NOVADS, PĻAVIŅAS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālrunis 65133059, 65133060, fakss 65133060.
Reģ. Nr.LV48703000457, Konts LV21HABA0551028056501, AS Swedbank, kods HABALV22

Iepirkums
“Lietotas kravas atkritumvedēja automašīnas iegāde”
Identifikācijas Nr. PKP 2017/3

Lēmums
Pļaviņās

2017.gada 12.aprīlī

Pasūtītāja nosaukums : SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas numurs : PKP 2017/3
Iepirkuma priekšmets : Lietotas kravas atkritumvedēja automašīnas iegāde
Iepirkuma komisijas sastāvs :
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:

Jānis Zvirgzdiņš
Aļa Molčanova
Inga Īvāne

Iepirkuma komisijas sēde 31.03.2017. (iepirkuma nolikuma apstiprināšana).
Sēdē piedalās: Jānis Zvirgzdiņš, Aļa Molčanova, Inga Īvāne
Protokolē: Inga Īvāne
Pretendentiem noteiktie nosacījumi dalībai iepirkumā, kvalifikācijas prasības, tehniskās un
profesionālās spējas:
1.Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no
dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem ( Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļa ) :
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums),
apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
2) ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro;
3) iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma
25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam
nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

2. Prasības pretendentam:
2.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga līguma
izpildē.
Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu nosūtīšanas datums: 31.03.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš : 11.04.2017. plkst. 15.00
Piedāvājumu vērtēšana :
Iepirkuma komisijas sēde 12.04.2017. plkst. 08.30 – 10.00
Sēdē piedalās: Jānis Zvirgzdiņš, Aļa Molčanova, Inga Īvāne
1. Iepirkuma komisija atvēra saņemtos piedāvājumus:
1.1. Piedāvājumus iesniegušie pretendenti un piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.
Pretendents
Līgumcena EUR bez PVN
1.

SIA "Orange Truck Service"
Reģ. Nr. LV43603031563

20 000.00

2. Iepirkuma komisija vērtēja pretendenta SIA “Orange Truck Service” piedāvājumu un
konstatēja:
2.1. pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām;
2.2. piedāvājuma noformējuma atbilstību iepirkuma nolikuma 6.punktā noteiktajām
prasībām;
2.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
2.4. Finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 6.1.3.punktā noteiktajām prasībām;
3. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 15.punktu, komisija veica pretendenta SIA “Orange
Truck Service” pārbaudi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļu:
1) par izslēgšanas nosacījumiem attiecībā uz likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās
darbības apturēšanas procesiem Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmā
pretendentu SIA “Orange Truck Service” maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem,
likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību (12.04.2017. E-IZZIŅA
sērija URA Nr. 31060021-6318349 un 31060184-6319545);
2) par PIL 9. panta astotās daļas 2. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem
attiecībā uz nodokļu nomaksas statusu no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas
saņemta E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu, no kuras secināms, ka pretendentam SIA
“Orange Truck Service” Latvijā nav nodokļu parādu (12.04.2017. E-IZZIŅA sērija NO Nr.
31060021-6318356 un NO Nr. 31060184-6319695);
3) iepirkuma dokumentu sagatavotājs iepirkuma komisijas loceklis nav saistīts ar
pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē un nav
ieinteresēts pretendenta izvēlē, ko pamato apliecinājumi.

4. Iepirkuma komisija vienbalsīgi NOLĒMA:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta trīspadsmito daļu un iepirkuma
nolikuma 16.1. punktu:
1) pretendentam SIA “Orange Truck Service” iepirkumā "Lietotas kravas
atkritumvedēja automašīnas iegāde ", identifikācijas Nr. PKP 2017/3, piešķirt līguma
slēgšanas tiesības saskaņā ar piedāvāto līgumcenu 20 000.00 EUR bez PVN kā
vienīgajam piedāvājuma iesniedzējam, kurš atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām;
2) triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas informēt pretendentus par
iepirkuma rezultātu, kā arī Pļaviņu novada domes mājas lapā internetā nodrošināt
brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam komisijas lēmumam;
3) pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko
iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai
ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā Jelgavā, Atmodas ielā 19,
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas dienas.
Citi jautājumi, iebildumi vai labojumi netika izteikti.

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Zvirgzdiņš

Komisijas locekļi :

Aļa Molčanova
Inga Īvāne

Protokolēja

Inga Īvāne

LATVIJAS REPUBLIKA
PĻAVIŅU NOVADS, PĻAVIŅAS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Daugavas 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120. Tālruņi: 65133059, 65133060 Fakss: 65133060
Reģ.Nr. LV48703000457,konts LV21HABA0551028056501, AS Swedbank, kods HABALV22
__________________________________________________________________________________________

Pļaviņās

Iepirkums “Degvielas piegāde”
Identifikācijas Nr. PKP 2017/4

Lēmums
2017.gada 20.jūnijā
Pasūtītāja nosaukums : SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas numurs : PKP 2017/4
Iepirkuma priekšmets : Degvielas piegāde
Iepirkumu komisijas sastāvs :
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:

Jānis Zvirgzdiņš
Aļa Molčanova
Inga Īvāne

Iepirkumu komisijas sēde 12.05.2017. (iepirkuma nolikuma apstiprināšana).
Sēdē piedalās: Jānis Zvirgzdiņš, Aļa Molčanova, Inga Īvāne
Protokolē: Inga Īvāne
Pretendentiem noteiktie nosacījumi dalībai iepirkumā, kvalifikācijas prasības, tehniskās
un profesionālās spējas:
1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs
no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums),
apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
2) ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro;
3) iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma
25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un
pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem
pasākumiem.
2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
3. Pretendentam ir spēkā esoša degvielas mazumtirdzniecības licence.
4.Pretendentam vismaz vienai degvielas uzpildes stacijai jāatrodas Pļaviņu novada teritorijā.
Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu nosūtīšanas datums: 13.05.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš : 25.05.2017. plkst. 11.00

Piedāvājumu vērtēšana :
Iepirkumu komisijas sēde 20.06.2017. plkst. 9.00-11.30
Sēdē piedalās: Jānis Zvirgzdiņš, Aļa Molčanova, Inga Īvāne
1. Iepirkumu komisija atvēra saņemtos piedāvājumus:
Piedāvājumus iesniegušie pretendenti un piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums

Līgumcena EUR bez PVN

1.

SIA “ASTARTE-NAFTA”

25 541.69*

1.

AS “VIADA Baltija”

25 816.00*

2.

AS “VIRŠI – A”

25 816.00

*cena pēc aritmētiskās kļūdas labojuma. Aritmētiskā kļūda radusies sakarā ar kļūdu nolikuma
Finanšu piedāvājuma veidnē (pielikums Nr. 3), kur norādīti iepirkuma nolikuma punktam 2.2.
neatbilstoši apjomi. Plānotais degvielas (95E benzīna un dīzeļdegvielas) piegādes apjoms vienā
gadā ir šāds: 31 414 litri tai skaitā:
95E benzīns – 4 212 l ;
dīzeļdegviela- 27 202 l .
Attiecīgi nolikuma punktā 2.2.norādītajam apjomam, pārrēķināti SIA “ASTARTE-NAFTA” un
AS “VIADA Baltija” piedāvājumi’, ņemot vērā piedāvājumā norādīto piedāvātās degvielas
cenu ar atlaidi.
2. Iepirkumu komisija vērtēja pretendentu: SIA “ASTARTE-NAFTA”, AS “VIADA Baltija”,
AS “VIRŠI – A” piedāvājumus un konstatēja:
2.1. pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2. punktā noteiktajām prasībām;
2.2. piedāvājuma noformējuma atbilstību iepirkuma nolikuma 4.1.punktā noteiktajām
prasībām;
2.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
2.4. Zemākā piedāvātā līgumcena ir SIA “ASTARTE-NAFTA” piedāvājumam.
3. Komisija veica pretendenta SIA “ASTARTE-NAFTA” pārbaudi saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 9.panta 8.daļu:
1) par izslēgšanas nosacījumiem attiecībā uz likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās
darbības apturēšanas procesiem Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmā
pretendentu SIA “ASTARTE-NAFTA” maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem,
likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību (20.06.2017. E-IZZIŅA
sērija URA Nr. 31093596-6728148 un 31093953-6730385);
2) par PIL 9. panta astotās daļas 2. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem
attiecībā uz nodokļu nomaksas statusu no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas
saņemta E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu, no kuras secināms, ka pretendentam SIA
“ASTARTE-NAFTA” Latvijā nav nodokļu parādu (20.06.2017. E-IZZIŅA sērija NO Nr.
31093596-6730307 un NO Nr. 31093953-6730394);
3) iepirkuma dokumentu sagatavotājs iepirkuma komisijas loceklis nav saistīts ar
pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē un nav
ieinteresēts pretendenta izvēlē, ko pamato apliecinājumi.

4. Iepirkumu komisija vienbalsīgi NOLĒMA:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta trīspadsmito daļu un iepirkuma
nolikuma 16.1. punktu:
1) pretendentam SIA “ASTARTE-NAFTA” iepirkumā "Degvielas piegāde", identifikācijas
Nr. PKP 2017/4, piešķirt līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar piedāvāto līgumcenu 25
541.69 EUR bez PVN kā zemākās līgumcenas piedāvājumam;
2) triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas informēt pretendentus par
iepirkuma rezultātu, kā arī Pļaviņu novada domes mājas lapā internetā sadaļā SIA “Pļaviņu
Komunālie pakalpojumi” iepirkumi nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju
minētajam komisijas lēmumam;

3) pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu
likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo
tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā
Jelgavas tiesu namā Jelgavā, Atmodas ielā 19, Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Citi jautājumi, iebildumi vai labojumi netika izteikti.
Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Zvirgzdiņš

Komisijas locekļi :

Aļa Molčanova
Inga Īvāne

Protokolēja

Inga Īvāne

