Pielikums 29.11.2018.
Iepirkuma komisijas sēdes protokolam Nr. 2018/7-5

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Iepirkuma komisijas lēmums Nr. 8/2018
Iepirkuma Id. Nr. LNVM/2018/7
“Ugunsdrošie seifi”
Rīgā, 2018. gada 29.novembrī
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkuma komisija šādā sastāvā:
 Ineta Auniņa – komisijas priekšsēdētāja;
 Irina Zeibārte – komisijas locekle;
 Jānis Ķīkulis – komisijas loceklis.
Komisijas izveidošanas pamatojums: 2018. gada 8.novembra rīkojums Nr. Nr.M-1-4/54.
konstatē:
(1) Iepirkumā ar Id. Nr. LNVM/2018/7 “Ugunsdrošie seifi”, tālāk tekstā - Iepirkums, ir
pieteikušies pieci pretendenti:
i. SIA “Data J&S”,
ii. SIA “Hansab” ,
iii. SIA “Sentios”,
iv. SIA “Consumo”
v. SIA “Modus Tetra.
(2) Komisija pārbauda iesniegto piedāvājuma atbilstību Nolikuma 7. nodaļā minētajām
prasībām un secina, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši Nolikumā
noteiktajām noformējuma prasībām.
(3) Komisija pārbauda, vai ir iesniegti Nolikuma 9. punktā minētie dokumenti un secina,
ka pretendenti ir iesnieguši visus Nolikuma 9. punktā minētos dokumentus.
(4) Pretendentu SIA “Data J&S”, SIA “Hansab”, SIA “Sentios” SIA “Consumo” SIA
“Modus Tetra, iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.
(5) Piedāvātās līgumcenas:

1.
2.
3.
4.
5.

Piedāvātā līgumcena EUR bez
PVN
4020.00
3600.00
3990.00
3585.00
2685.00

Nr. Pretendenta nosaukums
p.k.
“Data J&S” SIA
“Hansab” SIA
“Sentios” SIA
“Consumo” SIA
“Modus Tetra” SIA

(6) Saskaņā ar Nolikuma 11.2. punktu „Piedāvājuma izvēles kritērijs saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 51.panta ceturto daļu ir „Cena“. Līguma slēgšanas tiesības tiks
piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar
zemāko cenu”
(7) Atbilstoši Nolikuma 11.11. punktam “Ja pretendentu Tehniskie piedāvājumi ir
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu, kuram
kopējā piedāvātā līgumcena par līguma izpildi ir viszemākā”.
(8) Atbilstoši Nolikuma 11.11. punktam pretendenta piedāvājums, kuram kopējā piedāvātā
līgumcena ir viszemākā ir SIA “Modus Tetra”. Līdz ar to līguma slēgšanas tiesības
būtu piešķiramas SIA “Modus Tetra” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2685.00 bez PVN.
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(9) Saskaņā ar Nolikuma 11.13.punktu - Komisija pēc piedāvājumu izvērtēšanas un pirms
lēmuma pieņemšanas, par pretendentiem (bet, ja pretendents ir personu apvienība vai
personālsabiedrība, tad visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības
biedriem)), kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, publiskajos reģistros
pārbauda nolikuma 8.1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību, izmantojot
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
(10)
Pieprasot izziņu par SIA “Modus Tetra”, lai pārbaudītu, vai uz

pretendentu SIA „Modus Tetra” nepastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma
9. panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā, t.i., 2018.gada 13.novembrī, Iepirkuma komisija ir konstatējusi,
ka SIA „Modus Tetra” ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro
(11)
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas otrajam
punktam, Iepirkumu komisija noteica SIA “Modus Tetra” termiņu, kurā
iesniedzams apliecinājums, ka SIA “Modus Tetra” piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā nebija nodokļu parādu.
(12)
SIA “Modus Tetra” Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņa iesniegusi
Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kurā apliecināts, ka 2018.gada 13.novembrī
SIA “Modus Tetra” nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parada.
(13)
Atbilstoši Nolikuma 8.1. punkta izslēgšanas noteikumiem, Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotajai daļai, Iepirkuma komisija veic informācijas pārbaudi par
pretendentu SIA “Modus Tetra” arī lēmuma pieņemšanas dienā 2018.gada
29.novembrī un Komisija secina, ka uz SIA “Modus Tetra” nav attiecināmi Publisko
iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi.

Komisija nolemj:
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izsludinātajā iepirkumā ID. Nr. LNVM/2018/7
“Ugunsdrošie seifi” par uzvarējušo pretendentu noteikt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt
SIA “Modus Tetra”, reģ.nr.40003238021, juridiskā adrese Kr.Barona iela 88 – 130, Rīga, LV1001.

Komisijas locekļu paraksti:
Komisijas priekšsēdētāja:

/I.Auniņa/

Komisijas locekļi:

/I.Zeibārte/

/J. Ķīkulis/
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