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Iepirkums pēc PIL 8.1 panta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar identifikācijas
Nr.SNP/2013/17/KPFI izvērtēšana
1. Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija)
slēgtā sēdē izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumu atbilstību iepirkuma
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikuma, Publisko
iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām, kā arī uzklausa piesaistītā eksperta viedokli
par pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību, un secina, ka iesniegtais
pretendenta piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un tam
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.1daļu pasūtītājs izslēdz
pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu, ja:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts
uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu),
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu
vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā
katrā valstī pārsniedz 100 latus.
Lai pārliecinātos par to vai attiecībā uz pretendentu nav attiecināmi augstāk minētie
izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1
panta 5.2 daļu ir jāpieprasa no pretendenta iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas
vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā
neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav
pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja
attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo

kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Tā kā minētā
informācija ir pieejama publiskās datu bāzēs (Valsts ieņēmumu dienesta
administrētā Nodokļu parādnieku datu bāzē, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra administrētajā Maksātnespējas reģistrā). Pārbaudot, minēto informāciju
publiskās
datu
bāzēs
(http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
un
https://www.ur.gov.lv/urpubl?) tika secināts, ka uz Pretendentu nav attiecināmi
izslēdzošie nosacījumi, kas noteikti likuma 8.1panta piektajā daļā. Līdz ar to
komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „Moduls Interjers”.
3. Pasūtītāja iepirkuma komisija secina, ka Iepirkuma atklātuma prasības rezultātu
paziņošanas stadijā ir noteikts Publisko iepirkumu likuma 8.1panta septītajā un
astotajā daļā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu ir
noteikts, ka pasūtītājam jāinformē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto
pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju
darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta
pretendentam šā panta 5.3 daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā panta 5.3 daļā minētajam lēmumam.
Savukārt, minētā panta astotajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam ne vēlāk kā piecas
darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, ir jāpublicē informatīvu paziņojumu par
noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Līdz ar to
iepirkuma komisija lemj par normatīvi noteikto atklātuma prasību ievērošanai
nepieciešamo darbību veikšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:
4. Slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām prasībām- SIA
„Moduls Interjers” ar līgumcenu LVL 55 834,65 (piecdesmit pieci tūkstoši
astoņi simti trīsdesmit četri lati un 65 santīmi), bez PVN;
5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par
Komisijas pieņemto lēmumu.
6. Paziņojumu par noslēgto līgumu publicēt Pasūtītāja mājas lapā un Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā.
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