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Viesītes novada Viesītē
LĒMUMS
2015.gada 16. novembrī
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
Viesītes novada pašvaldība
Iepirkumu komisijas izveidošanas
Viesītes novada domes sēdes 2013.gada 20.jūnija
pamatojums:
lēmums Nr. 5 (protokols Nr.10)
Iepirkuma nosaukums:
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
Viesītes novada pašvaldības autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs:
VNP2015/23
Iepirkuma pamatojums:
PIL 8.2 pants
Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB:
13.10.2015.
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

2.

26.10.2015.
plkst. 9:00
26.10.2015.
plkst. 11:35

NORAIDĪTIE PRETENDENTI
N.p.k. Pretendents
1. Z/S „Gravas”, reģ.

6

5,00

Garantijas termiņš
veiktajiem darbiem
mēnešos

10

Atlaides % rezerves
daļām

12,00

Iepirkuma priekšmeta 2.
daļai

cena EUR, bez PVN par
servisa darba stundu

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un
laiks

Garantijas termiņš
veiktajiem darbiem
mēnešos

Z/S „Gravas”,
reģ.
Nr.45401016974
SIA „Sala
serviss”, reģ.
Nr.45402006687

Iepirkuma priekšmeta 1.
daļai

Atlaides % rezerves
daļām

1.

Pretendents
(juridiskai personai
- nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

cena EUR, bez PVN par
servisa darba stundu

N.
p.k

20

Noraidīšanas iemesls
Izslēgts no dalības iepirkumā – iepirkuma

24

Nr.45401016974

izsludināšanas dienā 13.10.2015. nodokļu
parāds pārsniedz EUR 150 (Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daļas 2. punkts)

INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU (iepirkuma priekšmeta 1. daļa)
Pretendents, kuram piešķirtas
Iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai iepirkums
līguma slēgšanas tiesības:
izbeigts bez rezultāta, jo vienīgais pretendents
izslēgts no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu
Uzvarētāja salīdzinošās
likuma 8.2 panta 5. daļas kārtībā.
priekšrocības:
Lēmums:
INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU (iepirkuma priekšmeta 2. daļa)
Pretendents, kuram piešķirtas
SIA „Sala serviss”, reģ. Nr.45402006687.
līguma slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja salīdzinošās
Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, vienīgais
priekšrocības:
piedāvājums, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma
aprēķinā – 100 punkti
Lēmums:
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Sala
serviss”, reģ. Nr.45402006687 par piedāvāto
līgumcenu EUR 5,00 par darbstundu bez PVN
(atlaide rezerves daļām 20%, darbu garantija 24
mēneši). Līguma summa EUR 30000,00 bez PVN.
SAISTĪTIE IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒŽU PROTOKOLI
Datums
Sēdes darba kārtība
12.10.2015.
Nolikuma apstiprināšana
26.10.2015.
Piedāvājumu atvēršana
29.10.2015.
Piedāvājumu vērtēšana
16.11.2015.
Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana
LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar PIL 8.² panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru
attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir
iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājs

A.Žuks

Komisijas sekretāre

S. Eglīte

2

