IZRAKSTS

PROTOKOLS
Iepirkuma procedūrai
Auto gāzes iegāde Valkas novada domei
VND/2015/29M

Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
Valkā
2015.gada 02.septembrī
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. VND 2015/29M.
Iepirkuma procedūras nosaukums: Auto gāzes iegāde Valkas
Nr.p.k.

1.

PRETENDENTS

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”

Piedāvātā cena EUR
bez PVN

10425.00

Piedāvājumu izvērtēšana.
1.Iepirkumu komisija, atbilstoši nolikuma noteikumiem, pārbaudot Pretendentu iesniegtos piedāvājumu
materiālus, konstatē, ka piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītām prasībām.
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 izziņa Nr.0026-02-09-15; 0025-02-0915 no 02.09.2015., un konstatēja, ka SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, reģ.nr.40003493561 nav
nodokļu parādi un nav maksātnespēja vai likvidācija.
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 likuma 82 panta devīto daļu, iepirkumu
komisija nolemj:
Slēgt līgumu ar pretendentu – SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, reģ.nr.40003493561 par iepirkuma
Auto gāzes iegāde Valkas novada domei, ar līgumcenu EUR 10425.00 (Desmit tūkstoši četri simti
divdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN.

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.

Pēc piedāvājumu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs slēdz
sēdi.
Sēde slēgta 2015. gada 02.septembrī; plkst. 16.00.
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
nodaļas vadītāja
2015.gada 7.septembrī

/personiskais paraksts/

Ilona Freimane

