IZRAKSTS

PROTOKOLS
Iepirkuma procedūrai
Iepirkumam PIL 8² panta kārtībā

PROTOKOLS
Papildus sporta inventāra iegāde Valkas novada domei
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/42M/ELRI
Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
Valkā
2014 .gada 3.oktobrī
Nr.3
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 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701, Reģ.Nr.
90009114839
Iepirkuma procedūras veids: Publiskā iepirkumā likuma 82 panta kārtībā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. VND 2014/42M/ELRI
Iepirkuma procedūras nosaukums: Papildus sporta inventāra iegāde Valkas novada domei
Iesniegtie piedāvājumi:

Nr.p.k.

PRETENDENTS

1.daļa
Volejbola
laukuma
stabi

2.daļa
Florbola
inventāra
iegāde

Cena EUR
bez PVN

Cena EUR
bez PVN

3.daļa
Volejbola
laukumu
tīkli ar
laukuma
līnijām un
antenām

4.daļa
Futbola
buči (12.
apavu
pāri)
Cena EUR
bez PVN

Cena EUR
bez PVN

1

SIA SPORTTOUR

2617.40

-

2187.50

549.96

2

SIA LINO & CO

-

3300.63

-

-

3

SIA RANTZOWS SPORT

1182.72

2737.37

1393.28

558.96

4

SIA PEPI PER

700.00

-

-

-

5

SIA OAKLANDSPORTS

-

3216.09

-

-

6

SIA SPORTA PUNKTS

-

3332.80

-

-

LATVIJA

1.Piedāvājumu izvērtēšana.
1.1.Iepirkumu komisija, atbilstoši nolikuma noteikumiem, pārbaudot Pretendentu iesniegtā
piedāvājuma materiālus, konstatē, ka piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītām prasībām SIA
SPORTTOUR par iepirkuma 4.daļu Futbola buči (12. apavu pāri),
un SIA RANTZOWS SPORT par 3.daļu Volejbola laukumu tīkli ar laukuma līnijām un antenām
iegādi un SIA PEPI RER par 1. daļu Volejbola laukuma stabu iegādi un SIA
OAKLANDSPORTS par 2.daļu Florbola inventāra iegādi.
SI RANTZOWS SPORT piedāvājums par 2.daļu Florbola inventāra iegāde neatbilst tehniskai
specifikācijai , tādēļ netiek piešķirtas līgumslēdzēja tiesības un pretendents tiek izslēgts no dalības
iepirkuma procedūrā .(izvērtējums pielikumā).
1.2.Komisija. pārliecinoties par pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 82panta 5.daļas izslēgšanas nosacījumiem, ieguva
informāciju no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas www.eis.gov.lv datu bāzes, un
konstatēja, ka nav nodokļu parādi.
Ņemot vērā pasūtītāja vajadzības, piegādātāja piedāvājumu un tā atbilstību Publisko iepirkumu
likuma prasībām, kā arī tā spēju nodrošināt līguma izpildi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma
likuma un Iepirkuma Nolikuma 11.1.1. punktu un Publisko iepirkuma likuma82. panta devīto daļu,
iepirkumu komisija nolemj:
Slēgt līgumu ar pretendentu – SIA SPORTTOUR, reģ nr.41203035472 par iepirkuma
4.daļu Futbola buči (12. apavu pāri), iegāde izpildi, ar līgumcenu EUR 549.96 (pieci simti
četrdesmit deviņi eiro un deviņdesmit seši centi) bez PVN 21%,
un SIA RANTZOWS SPORT, reģ. Nr. 40003528045 par 3.daļu Volejbola laukumu tīkli ar
laukuma līnijām un antenām iegādi izpildi , ar līgumcenu EUR 1393.28 ( viens tūkstotis trīs simti
deviņdesmit trīs eiro un divdesmit astoņi centi) bez PVN 21%,
SIA OAKLANDSPORTS ,reģ.nr..40103578517 par 2.daļu Florbola inventāra iegādi izpildi
par EUR 3216.09 (trīs tūkstoši divi simti sešpadsmit eiro un deviņi centi), SIA PEPI RER,
reģ.nr. 44103026983 par 1. daļu Volejbola laukuma stabu iegādi par līgumcenu EUR 700.00
(septiņi simti eiro).
Iepirkumu komisijas locekļi, parakstot sēdes protokolu, vienlaicīgi apstiprina, ka nav tādu
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē
vai darbībā, vai ka viņi saistīti ar tiem “Publisko iepirkuma likuma” 23. panta 1.daļas izpratnē
Komisijas priekšsēdētājs

Viesturs Zariņš

/paraksts/

Komisijas loceklis

Vents Armands Krauklis

/paraksts/

Komisijas loceklis

Agris Simulis

/paraksts/

Komisijas loceklis

Māris Zālītis

/paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada Domes
Iepirkumu speciāliste
2014.gada 3.oktobrī

/personiskais paraksts/

Daina Lankovska

