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Nr.1
Iepirkumu komisijas ievēlēšanas pamatojums: Valkas novada domes 2013.gada 27.jūnija
lēmums „Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu” , protokols Nr.10, 35 §
Pasūtītājs: Valkas novada dome, Semināra iela 29, Valka, LV – 4701, Reģ.Nr. 90009114839
Iepirkuma procedūras veids: Publiskā iepirkumā likuma 63 panta pirmās daļas 3punkts un 82
panta 16 daļas regulējums.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. VND 2015/1S
Iepirkuma procedūras nosaukums: Kanalizācijas notekūdeņu sūkņa iegāde Valkas novada
domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai.
Sarunu procedūras pamatojums: Sarunu procedūra tiek veikta, lai īstenotu līgumu
„Kanalizācijas notekūdeņu sūkņa iegāde valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļai.
Sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta pirmās daļas
3. punktu, jo:
pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā
steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai
sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu. Minētie apstākļi, kas
pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.
-

neparedzētie apstākļi ir saistīti ar ārkārtas apstākļiem, kas radušies ar to, ka
13.04.2015. notika avārija ūdens attīrīšanas un kanalizācijas sistēmas ierīcēm Valkā
Semināra ielā 2. Viens sūknis ir sadedzis un neremontējams, atlikušais sūknis bez
avārijas sūkņa viens nespēj veikt savu funkciju, pastāvīgi tiek ieslēgts avārijas sūknis.
Ūdens attīrīšanas un kanalizācijas sistēmas un ierīču pārbaudes rezultātā tika
konstatēts: Kanalizācijas notekūdeņu sūknis Valkā, Semināra ielā 2 ir uz tehnisko
resursu izsmelšanas robežas, kas savukārt apdraud Pedeles upes akvatorijas tīrību
Latvijas Republikā Valkā, kā arī Igaunijas Republikā Valgā. Lai novērstu vides
piesārņojumu un iespējamās soda sankcijas no Igaunijas Republikas (Valgas) puses
nepieciešams nekavējoties nomainīt iepriekš minēto kanalizācijas notekūdeņu sūkni.

Pretendents, kas uzaicināts uz dalību sarunu procedūrā:
ABS Pumps&Services OU Reģ.Nr.1209646, Igaunija, Tallina, Kopli 25c, 10412,
tel.+3726117042, e pasts sergei.ozerov@abspumps.ee , www.abspumps.ee .
Pamatojums pretendenta izvēlei: Precīzs piedāvājums, sekmīga līdzšinējā sadarbība, tehniskās
specifikācijas parametru atbilstība, un piedāvātā cena, piegādes termiņš ir visīsākais 10 ( desmit)
dienas.
Uzaicinājums izsniegts pretendentam: 14.04.2015.

Piedāvājums saņemts: 14.04.2015
Iepirkuma priekšmets: Viens kanalizācijas notekūdeņu sūknis XFP 101G CB1 PE 185/2.
Piedāvājuma summa bez PVN: EUR 5980,00 ( pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro 00
centi).
Piedāvājuma atbilstība: Atbilst
Pieņemtais lēmums: Slēgt līgumu ar ABS Pumps&Services OU Reģ.Nr.1209646, Igaunija,
Tallina, Kopli 25, 10412.
Pielikumā: uzaicinājuma kopija un piedāvājums.
Pēc piedāvājumu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs slēdz
sēdi.
Sēde slēgta 2015. gada 15.aprīlī plkst.16.00.
Komisijas priekšsēdētājs Viesturs Zariņš
/paraksts/
Komisijas loceklis Vents Armands Krauklis /paraksts/
Komisijas loceklis Agris Simulis
/paraksts/
Komisijas loceklis Māris Zālītis
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