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

Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

VS 2018/2

Identifikācijas Nr.

Iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.3
LĒMUMA PIEŅEMŠANA
Datums:
Laiks:
Vieta (adrese):

21.03.2018
15.00
Salātu 7a, Bauska

Sēdē piedalās:

1
2
3
4

komisijas priekšsēdētāja
komisijas locekle
komisijas loceklis
komisijas loceklis

Larisa VILKA , ekonomiste
Tatjana Šterna, galvenā grāmatvede
Raimonds Bitins, labiekārtošanas un būvniecības nodaļas vadītājs
Māris Šulcs , namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

5

Inese Straujā ,lietvedības speciāliste
komisijas sēdes
protokolētāja
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), četru komisijas locekļu sastāvā, un tā ir
tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.
Dienas kārtībā:
1. Iepirkuma „ Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde” (turpmāk-

iepirkums) lēmuma pieņemšana ;
ZIŅO: komisijas priekšsēdētāja Larisa Vilka:
I. Piedāvājums saņemts no viena pretendenta:
Nr.
p.k.

Piedāvājums
Uzņēmums

1 SIA “Anna Assistance”

Adrese
Atmodas iela 19, Jelgava ,
LV-3007

Jauna radio vadāmā
nogāžu pļaujmašīna
SPIDER ILD02SG

Piedāvātā
līgumcena
bez PVN
24750,00
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II. Pēc visu iesniegto dokumentu pārbaudes

komisijas locekļi nolemj atzīt SIA “Anna

Assistance” iesniegto piedāvājumu , par saimnieciski izdevīgu piedāvājumu, jo iesniegtais
piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām .
III. Iepirkuma komisija veica SIA “Anna Assistance “, kura iesniedza iepirkuma VS
2018/2 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:



Komisija,

pārbaudot

Ministru

pretendentam SIA “Anna Assistance”

kabineta

noteiktajā

informācijas

sistēmā

vai

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro, konstatē, ka
SIA “Anna Assistance” nav Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldību administrēto
nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro (2018.gada

21.marta e-izziņa par

nodokļu nomaksas statusu Sērija NO Nr. 31198821-8408610 protokola pielikumā).



Komisija, pārbaudot Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā vai pretendents

SIA “Anna Assistance” , nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, konstatē, ka SIA
“Dzīvokļu komunālā saimniecība”

nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai

pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai likvidācijas procesiem
(2018.gada

21.marta e-izziņa Sērija URA Nr. 31198821-8408605 par likvidācijas,

maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem protokola pielikumā).

IV. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
NOLEMJ: Līguma slēgšanas tiesības par vienas jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas
piegādi

,

saskaņā

ar

Tehnisko

specifikāciju,

piešķirt

SIA

“Anna

Assistance”,

Reģ.Nr.43603035550, ar līguma summu 29947,50 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi
simti četrdesmit septiņi eiro un 50 centi) , t.sk. 21% PVN (pievienotais vērtības nodoklis), jo

saņemtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām Tehniskai specifikācijai un pasūtītāja
vajadzībām.
Balsojums: Par četri, pret nav, atturas nav.
Citu priekšlikumu un ierosinājumu nav.

Par Komisijas turpmāko darbu:
 Sagatavot pretendentam vēstuli par rezultātiem un nosūtīt to adresātam.
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 Atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām ievietot informāciju par iepirkuma
rezultātiem SIA „Vides serviss” mājas lapā un publicēt paziņojumu Iepirkuma
uzraudzības mājas lapā.

Komisijas sēde beidzas plkst. 16.00
Komisijas priekšsēdētāja:

Larisa Vilka
(vārds, uzvārds)

Klātesošie komisijas locekļi:

(paraksts)

Tatjana Šterna
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Māris Šulcs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Raimonds Bitins
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Inese Straujā
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Protokolē:
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