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Viesītes novada Viesītē
Viesītes novada pašvaldības iepirkumu komisijas
LĒMUMS
2018.gada 24. janvārī
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
Viesītes novada pašvaldība
Iepirkumu komisijas izveidošanas
Viesītes novada domes sēdes 2017.gada 29.jūnija
pamatojums:
lēmums Nr. 6 (protokols Nr.11)
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Viesītes
Iepirkuma nosaukums:
novada pašvaldības autotransportam

Iepirkuma identifikācijas numurs:
Iepirkuma pamatojums:
Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB:

VNP 2017/22
PIL 9. pants
20.12.2017.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
N.p.k.

1.
2.

Pretendents (juridiskai personai nosaukums, fiziskai personai vārds, uzvārds)
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju
zemnieku saimniecība „Gravas”,
reģ. nr. 45401016974
SIA „Sala serviss”, reģ. Nr.
45402006687

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks
05.01.2018. plkst.
8:00

Piedāvājuma cena EUR bez
PVN iepirkuma priekšmeta
1. daļai

2. daļai

34896,50

05.01.2018. plkst.
8:04

34460,50

NORAIDĪTIE PRETENDENTI - NAV
INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJIEM
Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa

Pretendents, kuram piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja salīdzinošās
priekšrocības:
Lēmums:

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku
saimniecība „Gravas”, reģ. nr. 45401016974

Vienīgais piedāvājums, atbilst nolikuma prasībām
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Viesītes pilsētas ar
lauku teritoriju zemnieku saimniecībai „Gravas”, reģ.
nr. 45401016974, par līgumcenu EUR 18000,00 bez

pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma priekšmeta otrā daļa

Pretendents, kuram piešķirtas

SIA „Sala serviss”, reģ. Nr. 45402006687

līguma slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja salīdzinošās
priekšrocības:
Lēmums:

Vienīgais piedāvājums, atbilst nolikuma prasībām
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Sala serviss”,
reģ. Nr. 45402006687, par līgumcenu EUR 18000,00
bez pievienotās vērtības nodokļa.

SAISTĪTIE IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒŽU PROTOKOLI
Datums
Sēdes darba kārtība
20.12.2017.
Nolikuma apstiprināšana
05.01.2018.
Piedāvājumu atvēršana
05.01.2018.
Piedāvājumu vērtēšana
24.01.2018.
Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana

LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar PIL 9. panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu
iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības
vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var
pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētāja

S. Puzāne

Komisijas sekretāre

S. Eglīte
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