
IZRAKSTS 

DOBELES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS UN  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRA  

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Dobelē 

15.08.2017.            Nr.5 

Sēdi sāk plkst. 13:00    

Iepirkuma pasūtītājs – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Dobeles 

PIUAC), reģistrācijas Nr. 90000044625, adrese: Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701. 

Iepirkumu komisija izveidota ar 2017. gada 9.marta  rīkojumu Nr.10. 

Komisijas priekšsēdētāja – Evija Kalniņa 

Iepirkumu komisijas locekle – Madara Stanga  

Iepirkumu komisijas locekle – Lelde Kolosova 

Protokolē: Laila Šereiko 

Darba kārtība:  

1. Iepirkuma “Biroja un prezentācijas tehnikas iekārtu iegāde”, identifikācijas Nr. 

PIUAC 2017/04/BEE, iesniegto piedāvājumu vērtēšana. 

 

1.  

Iepirkuma “Biroja un prezentācijas tehnikas iekārtu iegāde”, identifikācijas Nr. 

PIUAC 2017/04/BEE, iesniegto piedāvājumu vērtēšana 

 Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja E.Kalniņa, ka 2017. gada 

17.jūlijā, notika iepirkuma “Biroja un prezentācijas tehnikas iekārtu iegāde”, identifikācijas 

numurs PIUAC 2017/04/BEE, atvēršana. 

 Piedāvājumus iesnieguši 3 (trīs) pretendenti: SIA “MASS PORTAL”, AS “Antalis” un SIA 

“ProVision Baltic”.  

Veicot pretendentu iesniegto piedāvājumu un tā dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem, Komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma 

nolikuma prasībām.  

Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendentu iesniegtajos piedāvājumos, 

matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas. 

Pielikumā piedāvājuma vērtējuma tabula uz 4 (četrām) lapām. 

Iepirkums sastāv no 4 (četrām) iepirkuma daļām, katrai iepirkuma daļai ir iesniegts viens 

piedāvājums. 

 Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā - EIS) tiek pārbaudīti piedāvājumus 

iesniegušie pretendenti AS “Antalis” un SIA “ProVision Baltic” par nodokļu parādu esamību vai 

neesamību, maksātnespējas vai likvidācijas procesa esamību vai neesamību uz lēmuma 

pieņemšanas dienu 2017. gada 15.augusts.  

Pēc EIS E-izziņas pieprasījuma kopsavilkuma redzams, ka pretendentiem SIA “ProVision 

Baltic” un AS “Antalis” nav nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro (pielikumā e-izziņas 

pieprasījuma kopsavilkums uz 8 (astoņām) lapām). 

Komisija var pieņemt lēmumu par 1.daļu – Plotera iegāde, 2.daļu – Papīra griezēja iegāde 

un 4.daļu - Displeja un audio iekārtas iegāde. 

KOMISIJA NOLĒMA: 

1. Noslēgt līgumu ar AS “Antalis”, reģ. Nr.40003135842, adrese: Granīta iela 17, 

Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2119, iepirkumā “Biroja un prezentācijas tehnikas 

iekārtu iegāde” par 1.daļu - Plotera iegāde. Līgumcena: 3 700 EUR (trīs tūkstoši 

septiņi simti euro), bez PVN. 

2. Noslēgt līgumu ar AS “Antalis”, reģ. Nr.40003135842, adrese: Granīta iela 17, 

Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2119, iepirkumā “Biroja un prezentācijas tehnikas 
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iekārtu iegāde” par 2.daļu - Papīra griezēja iegāde. Līgumcena: 3 540 EUR (trīs 

tūkstoši pieci simti četrdesmit euro), bez PVN. 

3. Noslēgt līgumu ar SIA “ProVision Baltic”, reģ. Nr.40103888490 adrese: Ieriķu iela 

67A, Rīga, LV - 1084, iepirkumā “Biroja un prezentācijas tehnikas iekārtu iegāde” 

par 4.daļu - Displeja un audio iekārtas iegāde. Līgumcena: 3 875 EUR (trīs tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit septiņi euro), bez PVN. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja E.Kalniņa pasludina sanāksmi par slēgtu.  

Sēde slēgta plkst. 14:30 

 

Komisijas priekšsēdētāja (personīgais paraksts) E.Kalniņa 

Komisijas locekļi (personīgais paraksts) M.Stanga  

 (personīgais paraksts) L.Kolosova 

Protokolē: L. Šereiko 


