Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS”
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 4 3 6 0 3 0 0 0 8 0 7

Vienas lietotas komunālās tehnikas piegāde
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

VS 2017/ 3

Identifikācijas Nr.

Iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.3
Lēmumu pieņemšanas sēde
Datums:

18.04.2017

Laiks:
Vieta (adrese):

10.00
Salātu 7a, Bauska

Sēdē piedalās:

1

komisijas priekšsēdētāja Larisa VILKA , ekonomiste

2

komisijas locekle

Tatjana Šterna, galvenā grāmatvede

3

komisijas loceklis

Dzintars Kļava , atkritumu nodaļas vadītājs

4

komisijas loceklis

Raimonds Bitins, labiekārtošanas un būvniecības nodaļas vadītājs

5

komisijas loceklis

Māris Šulcs , namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

6

komisijas sēdes
protokolētāja

Inese Straujā ,lietvedības speciāliste

Komisija izveidota ar SIA „Vides serviss” valdes locekles L.Tijones
2017.gada 01.marta rīkojumu Nr.1.7/26
Sēdē piedalās iepirkumu komisija (turpmāk-Komisija), piecu komisijas locekļu
sastāvā, un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.
Dienas kārtībā:

Iepirkuma „ Vienas lietotas komunālās tehnikas piegāde ” (turpmāk-iepirkums)lēmuma pieņemšana .
1) ZIŅO: komisijas priekšsēdētāja Larisa Vilka:
Piedāvājums saņemts no viena pretendenta:
Nr.
p.k.

Uzņēmums

1 UAB ALWARK,
Reģ.Nr.300638080

Adrese
Kirtimu g. 47b, LT02244, Viļņa,
Lietuva

E-mail
info@alwark.lv

Iesniegšanas
veids /datums
Personīgi/
06.04.2017

1

2) UAB ALWARK piedāvājums :
Piedāvājums

Piedāvātā līgumcena bez PVN

Johnston Sweeper, Modelis -CX200

18000.00

3) Pēc visu iesniegto dokumentu pārbaudes , komisijas locekļi atzīst piedāvājumu par
atbilstošu nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai un komisija nolemj atzīt
UAB Alwark iesniegto piedāvājumu , par saimnieciski izdevīgu piedāvājumu, jo
iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma un Tehniskās specifikācijas
prasībām
4) Iepirkuma komisija veica pretendenta UAB Alwark , kurš iesniedzis
iepirkuma VS2017/3 nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un
kuram būtu jāpiešķir līguma slēgšanas tiesības pārbaudi , ka uz to
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie
izslēgšanas gadījumi.
5) UAB Alwark ir iesniedzis izziņu ,no Valsts uzņēmuma reģistru centa
Viļņas filiāles, kas apstiprina datu kopumu , ko apkopojušas kompetentās
iestādes, par piegādātāju , kas piedalās publisko iepirkumu procedūrā,
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –PIL) 9.panta devītās
daļas nosacījumiem attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu
pretendentu,

kas apliecina, ka uz to neattiecas 9 panta astotajā daļā

noteiktie gadījumi.

(2017.gada 11.aprīļa Nr. 329231, protokola

pielikumā).
6) Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
NOLEMJ: Līguma slēgšanas tiesības par vienas lietotas komunālās tehnikas
piegādi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piešķirt UAB Alwark, Reģ.nr.
300638080,, jo saņemtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskai
specifikācijai.
Balsojums: Par pieci, pret nav, atturas nav.
Par Komisijas turpmāko darbu.
➢ Sagatavot pretendentam vēstuli par rezultātiem un nosūtīt to adresātam.

2

➢ Atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām ievietot informāciju par
iepirkuma rezultātiem SIA „Vides serviss” mājas lapā un publicēt
paziņojumu Iepirkuma uzraudzības mājas lapā.

Citu priekšlikumu un ierosinājumu nav.
Komisijas sēde beidzas plkst. 11.00
Komisijas priekšsēdētāja:

Larisa Vilka
(vārds, uzvārds)

Klātesošie komisijas locekļi:

(paraksts)

Tatjana Šterna
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Dzintars Kļava
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Raimonds Bitins
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Māris Šulcs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Inese Straujā
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Protokolē:
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