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Ķeguma novada dome 
Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

2017.gada 21.septembrī,       Ķegumā 

Nr.KNP/3-2/17/53 

 

Sanāksmi atklāj  plkst.18.00. 

Sanāksmi vada  komisijas priekšsēdētājas vietniece Lolita Liepa. 

Sanāksmē piedalās:  komisijas priekšsēdētāja Inga Ļeonova; 

   komisijas loceklis Edgars Kozlovs; 

   komisijas loceklis Gatis Jansons; 

   komisijas locekle Maija Priževoite; 

   komisijas loceklis Pāvels Kotāns. 

Sanāksmi protokolē  komisijas sekretāre Iluta Jansone. 

 

Darba kārtība:  

 

1. Iepirkuma „Ķeguma novada videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana”  

ID Nr.ĶND 2017/15 piedāvājumu atvēršana. 
 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņā līdz 2017.gada 18.septembrim plkst. 11.00 

ir saņemti piedāvājumi no četriem pretendentiem (Protokols Nr.KNP/3-2/17/52): 

 

1. SIA „Mondot”, reģ. Nr. 40003647780, adrese – Balasta dambis 80A, Rīga, 

LV-1048, e-pasts – mondot@mondot.lv, viena atvērta aploksne; 

2. SIA „STG Grupa”, reģ. Nr. 40103912330, un SIA „RD Consult”, reģ. Nr. 

40103309759, apvienība, adrese – Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005, e-

pasts – info@stggrupa.lv, viena atvērta aploksne; 

3. SIA „Fima”, reģ. Nr. 40003880486, adrese – Dzelzavas iela 120G, Rīgā, LV-

1021, e-pasts – info@fima.lv, viena atvērta aploksne; 

4. SIA „Videoprojekts Baltija”, reģ. Nr. 40103322206, adrese – Lielā iela 22-8, 

Jelgava, LV-3001, e-pasts – info@videoprojekts.lv, viena atvērta aploksne. 

 

 Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav faktu vai apstākļu, kuru dēļ 

viņi būtu ieinteresēti pretendentu izvēlē vai darbībā (skat. Pielikums Nr.1). 

Saskaņā ar nolikuma 9.2. punktu, komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma 

noformējumu, kas noteikts nolikuma 4.punktā. Komisija konstatē, ka pretendentu 

piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 4.punktam. 

Saskaņā ar nolikuma 9.3. punktu, komisija izvērtē pretendentu atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem atlases 

dokumentiem, kas noteikti nolikuma 6.punktā. Komisija konstatē, ka pretendenti 

atbilst paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem atlases 

dokumentiem. 

Saskaņā ar nolikuma 9.4. punktu, komisija veic pretendentu tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši nolikuma 6.2. un 8. punktam. Komisija 

konstatē, ka SIA „Videoprojekts Baltija” tehniskā piedāvājuma sadaļas „Objekts: 

Ķeguma dienas centrs” 4. un 5. pozīcijas ir nepamatoti identiskas, taču trūkst 
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nolikumā noteiktās tehniskā piedāvājuma sadaļas „Objekts: Ķeguma dienas centrs” 

6.pozīcijā noteiktā „POE komutatora”. Komisija konstatē, ka pārējie pretendenti 

iesnieguši nolikumam atbilstošus tehniskos piedāvājumus. 

Saskaņā ar nolikuma 9.5. punktu, komisija veic pretendentu iesniegto finanšu 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši nolikuma 6.2. un 7. punktam. Komisija 

konstatē, ka SIA „FIMA” finanšu piedāvājumā ir aritmētiskā kļūda. SIA „FIMA” 

piedāvā līgumcenu bez PVN 28 969,15 euro, bet pārbaudot minēto, konstatē, ka 

kopējā līgumcena bez PVN ir 24 300,68 euro. Komisija konstatē, ka pārējie iesniegtie 

finanšu piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajam. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. Pantu un 9.panta astotās daļas 1., 2. 

un 4.punktā noteikto apstākļu esamību (skat. Pielikums Nr.2). Komisija nekonstatē 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktā noteikto apstākļu 

esamību SIA „FIMA”. 

Atklāti balsojot „par”- 6 (Inga Ļeonova, Lolita Liepa, Maija Priževoite, 

Edgars Kozlovs, Pāvels Kotāns, Gatis Jansons), „pret”- nav, „atturas”-nav, komisija 

NOLEMJ: 

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Ķeguma novada videonovērošanas 

sistēmas piegāde un uzstādīšana”  ID Nr.ĶND 2017/15 un ieteikt 

Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar SIA „FIMA” reģ. Nr. 

40003880486, par piedāvāto summu 24 300,68 euro bez PVN. 

2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu informēt 

pretendentus par pieņemto lēmumu. 

Pielikumā: 

1. Pielikums Nr.1 – apliecinājumi uz 6(sešām) lapām; 

2. Pielikums Nr.2 – E-izziņa uz 2(divām) lapām. 

 
Sanāksmi beidz plkst. 20.30 
 

Komisijas priekšsēdētāja      Inga Ļeonova 

Sēdes vadītāja 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece     Lolita Liepa 

 

Komisijas locekļi       Edgars Kozlovs 

 

         Gatis Jansons 

 

         Maija Priževoite 

 

         Pāvels Kotāns 

 

Protokolēja 

Komisijas sekretāre       Iluta Jansone 


