IZRAKSTS

„Sporta inventāra iegāde Valkas novada domei”
Iepirkuma ID. Nr. Nr. VND 2014/38M/ELRI
Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
Valkā
2014 .gada 25.augustā
Nr.3
Iepirkumu komisijas ievēlēšanas pamatojums: Valkas novada domes 2013.gada 27.jūnija
lēmums „Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu” , protokols Nr.10, 35 §
Pasūtītājs: Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701, Reģ.Nr.
90009114839
Iepirkuma procedūras veids: Publiskā iepirkumā likuma 82 panta kārtībā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. VND 2014/38M/ELRI
Iepirkuma procedūras nosaukums: Sporta inventāra iegāde Valkas novada domei
Iesniegtie piedāvājumi:

1

SIA LINO & CO

Piedāvātā cena
EUR bez PVN
1.daļa
17 florbolistu
sporta tērpu
komplektu
iegāde
820.42

2

SIA RANTZOWS SPORT

-

-

1373.61

3

SIA KZ TRADE

1081.88

1589.77

-

4

SIA SPORTA PUNKTS LATVIJA

1685.89

1019.15

-

Nr.p.k.

PRETENDENTS

Piedāvātā cena
EUR bez PVN
2.daļa
Florbola inventāra
iegāde

Piedāvātā cena
EUR bez PVN
3.daļa
Futbola inventāra
iegāde

770.09

-

1.Piedāvājumu izvērtēšana.
1.1.Iepirkumu komisija, atbilstoši nolikuma noteikumiem, pārbaudot Pretendentu iesniegtā
piedāvājuma materiālus, konstatē, ka piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītām prasībām SIA
SPORTA PUNKTS LATVIJA par iepirkuma 1.daļu 17 florbolistu sporta tērpu komplektu iegāde
un SIA RANTZOWS SPORT par 3.daļu Futbola inventāra iegāde. SIA RANTZOWS SPORT
Finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda un piedāvājuma summa līdz ar to mainās no
EUR 1373.61 uz EUR 1607.41.
SIA SPORTA PUNKTS LATVIJA piedāvājums par 2.daļu Florbola inventāra iegāde neatbilst
tehniskai specifikācijai , tādēļ netiek piešķirtas līgumslēdzēja tiesības. SIA LINO & CO
piedāvājums neatbilst tehniskai specifikācijai līdz ar to pretendents tiek izslēgts no dalības
iepirkuma procedūrā .(izvērtējums pielikumā).
1.2.Komisija. pārliecinoties par pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 82panta 5.daļas izslēgšanas nosacījumiem, ieguva
informāciju no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas www.eis.gov.lv datu bāzes, un
konstatēja, ka SIA KZ TRADE,reģ.nr.40003723444 uz 21.08.2014 ir nodokļu parādi EUR
2840.97. Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 39 1 8.2. pantu kandidātu vai pretendentu par to,
ka tam vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150

euro, nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu
nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pēc nodokļu nomaksas jāiesniedz
attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka 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 minētais
apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma
procedūrā. SIA KZ TRADE 21.08.2014 tika nosūtīta vēstule par nodokļu nomaksu. 25.08.2014
no SIA KZ TRADE tika saņemta vēstule, par to, ka nodokļi noteiktā termiņā netiks samaksāti,
līdz ar to pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā
Ņemot vērā pasūtītāja vajadzības, piegādātāja piedāvājumu un tā atbilstību Publisko iepirkumu
likuma prasībām, kā arī tā spēju nodrošināt līguma izpildi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma
likuma un Iepirkuma Nolikuma 11.1.1. punktu un Publisko iepirkuma likuma82. panta devīto
daļu, iepirkumu komisija nolemj:
Slēgt līgumu ar pretendentu – SIA SPORTA PUNKTS LATVIJA, reģ nr.40103183266
par iepirkuma 1.daļu 17 florbolistu sporta tērpu komplektu iegāde izpildi, ar līgumcenu 1685.89
EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit pieci euro un astoņ desmit deviņi centi) bez PVN
21%,
un SIA RANTZOWS SPORT, reģ. Nr. 40003528045 par 3.daļu Futbola inventāra iegāde izpildi
, ar līgumcenu 1607.41 EUR ( viens tūkstotis seši simti septiņi euro un četrdesmit viens cents)
bez PVN 21%.
Par iepirkuma 2.daļu Florbola inventāra iegāde veikt cenu aptauju, jo nevienam pretendentam
netika piešķirtas līgumslēdzēja tiesības.
Komisijas priekšsēdētājs

/paraksts/

Viesturs Zariņš

Komisijas loceklis

/paraksts/

Agris Simulis

Komisijas loceklis

/paraksts/

Aivars Cekuls

Komisijas loceklis

/paraksts/

Ivars Noviks
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Daina Lankovska

