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Vieta (adrese): Salātu 7a, Bauska
Sēdē piedalās:
komisijas priekšsēdētāja

Larisa VILKA , ekonomiste

komisijas locekle

Tatjana Šterna, galvenā grāmatvede

komisijas loceklis
komisijas sēdes
protokolētāja

Dzintars Kļava , atkritumu nodaļas vadītājs
Guna Voitova , personāla inspektore

Komisija izveidota ar SIA „Vides serviss” valdes locekļa E.Pukinska
2013.gada 2.decembra rīkojumu Nr.140.1.
Sēdē piedalās iepirkumu komisija (turpmāk-Komisija),trīs komisijas locekļu
sastāvā, un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.
Dienas kārtībā:
Iepirkuma „Dūmvadu, apkures ierīču un ventilācijas kanālu apkope, remonts un
ierīkošana” (turpmāk-iepirkums):
1. Lēmuma pieņemšana .
ZIŅO: komisijas priekšsēdētāja Larisa Vilka:

Iepirkumu komisija 2016.gada 29.augusta sēdē balsojot pieņem lēmumu ,
par pretendentu , kuram būtu jāpiešķir līguma slēgšanas tiesības, atzīt
Bauskas Ugunsdzēsēju Biedrību, Reģ. Nr. 40008068321, kā pretendentu ,
kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un veikt
atbilstības pārbaudi vai uz pretendentu, kuram būtu jāpiešķir līguma slēgšanas
tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie
izslēgšanas gadījumi. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –PIL)
8.2panta piektajai daļai, Komisijai, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, pārbaudīja , vai uz pretendentu , neattiecas PIL 8.2 panta
piektajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

Komisija, pārbaudot Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā vai
pretendentam , nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
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obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, konstatē, ka
Bauskas Ugunsdzēsēju Biedrība, Reģ. Nr. 40008068321 nav Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldību administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā
pārsniedz 150 eiro (2016.gada 29.augustā e-izziņa par nodokļu nomaksas
statusu Sērija NO Nr. 30958748-5172796 protokola pielikumā).

Komisija, pārbaudot Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā vai
pretendentam Bauskas Ugunsdzēsēju Biedrību, Reģ. Nr. 40008068321, nav
pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, konstatē, ka
Bauskas Ugunsdzēsēju Biedrība, Reģ. Nr. 40008068321 nav pasludināts
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par bankrotu vai likvidācijas procesiem (2016.gada 29.augustā -izziņa
Sērija URA Nr. 30958478-5172794 par likvidācijas, maksātnespējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem protokola pielikumā)
Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
NOLEMJ: Līguma slēgšanas tiesības par „Dūmvadu, apkures ierīču un ventilācijas
kanālu apkopi, remontu un ierīkošanu”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju,
piešķirt Bauskas Ugunsdzēsēju Biedrībai, Reģ. Nr. 4000806832, jo saņemtais
piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskai specifikācijai.
Balsojums:
Par trīs, pret nav, atturas nav.
Par Komisijas turpmāko darbu.
 Sagatavot pretendentam vēstuli par rezultātiem un nosūtīt to adresātam.
 Atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām ievietot informāciju par
iepirkuma rezultātiem SIA „Vides serviss” mājas lapā un publicēt
paziņojumu Iepirkuma uzraudzības mājas lapā.
Komisijas sēdes otrā daļa beigusies plkst. 10.30
Komisijas priekšsēdētāja

Larisa Vilka
(vārds, uzvārds)

Klātesošie komisijas locekļi

(paraksts)

Tatjana Šterna
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Dzintars Kļava
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Guna Voitova
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Protokolē

2

