IZRAKSTS

PROTOKOLS
Iepirkuma procedūrai
Lietota autotransporta piegāde Valkas novada pašvaldībai
VND/2016/14M
Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
Valkā
2016. gada 27.aprīlī
Nr.3

Iepirkumu komisijas ievēlēšanas pamatojums: Valkas novada domes 2013.gada 27.jūnija
lēmums „Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu”, protokols Nr.10, 35.§, protokols Nr.14, 26§.
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 procedūras veids: Publiskā iepirkumā likuma 82 panta kārtībā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/14M.
Iepirkuma procedūras nosaukums: Lietota autotransporta piegāde Valkas novada pašvaldībai.
Iesniegti divi piedāvājumi:
Nr.p.k.

PRETENDENTS

Kopējā līgumcena bez
PVN 1.daļa Lietota vieglā
automašīna,

Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļai,
1.
2.

SIA “Arden Trade” Reģ.Nr.41503058506
Gints Segliņš IK , Reģ.Nr.ATU 65339412

13370.00
11990.00

Kopējā līgumcena bez
PVN 2.daļa Kravas
automašīnas piegāde
Valkas novada domes
ūdensapgādes un
kanalizācijas nodaļai.

8430.00
8400.00

Piedāvājumu izvērtēšana.
1.Iepirkumu komisija, atbilstoši nolikuma noteikumiem, pārbaudot Pretendentu iesniegtos piedāvājumu
materiālus, konstatē, ka piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītām prasībām.
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 izziņa Nr.0106-26-04-16( e
izziņas pārbaudes datums 12.04.2016.), ka SIA “Arden Trade” nav nodokļu parādi uz iepirkuma
izsludināšanas brīdi. Pretendents Gints Segliņš IK aroda atļauja “Tirdzniecības arods” ir reģistrēta Austrijā,
Reģ.Nr.504/118118, kā arī pretendents rakstiski apliecina, ka ir tiesīgs veikt transportlīdzekļu piegādi un
pārdošanu Latvijas Republikā. No pretendenta saņemtas izziņas no St. Johann Finanšu pārvaldes ar
tulkojumu latviešu valodā, kā arī saņemta izziņa no Zalcburgas ekonomikas palātas ar tulkojumu latviešu
valodā. Iepirkumu komisija pēc Gints Segliņš IK iesniegto izziņu pārbaudes konstatē, ka pretendents nav

izslēdzams no iepirkuma, jo attiecīgo kompetento institūciju izziņas apliecina, ka uz viņu neattiecas
Publisko iepirkuma likuma 82panta (5) daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
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 – Gints Segliņš IK, Reģ.Nr.ATU 65339412, juridiskā adrese:
Goldbergerstr.16, A-5630 Bad Hofgastein, Austrija, par iepirkuma Lietota autotransporta piegāde Valkas
novada pašvaldībai, VND /2016/14M par līgumcenu 1.daļa Lietota vieglā automašīna Valkas novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai līgumcenu EUR 11990.00 ( Vienpadsmit tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit eiro) bez PVN un 2.daļa Kravas automašīnas piegāde Valkas novada domes
ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai līgumcenu EUR 8400.00 ( astoņi tūkstoši četri simti eiro) bez PVN.

Komisijas priekšsēdētājs Viesturs Zariņš /paraksts/
Komisijas loceklis Aivars Cekuls /paraksts/
Komisijas loceklis Agris Simulis /paraksts/
Komisijas loceklis Māris Zālītis /paraksts/
Komisijas loceklis Iveta Markova /paraksts/
IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes Iepirkumu /personiskais paraksts/ Ilona Freimane
nodaļas vadītāja
2016.gada 2.maijā

