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16.01.2020. Nr.3 

Sēdi sāk plkst. 15:00 

Iepirkuma pasūtītājs – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, reģ. 

Nr.90000044625, Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 

Iepirkuma komisija izveidota ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra 

direktora 2020.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.2 “Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā” 

Komisijas priekšsēdētāja – Evija Kalniņa 

Komisijas loceklis – Monta Mantrova 

Komisijas loceklis – Zane Peļņa 

Protokolē: Evija Kalniņa 

Darba kārtība:  

1. Iepirkuma „UV LED printera piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs PIUAC 

2020/01 BAG, vērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

1. Iepirkuma „UV LED printera piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs PIUAC 

2020/01 BAG, vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

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

locekles Anetas Maisakas pārejošas darbnespējas laikā no 2020.gada 15.janvāra iepirkumu komisijā 

piedalās Dobeles novada pašvaldības Projektu vadītāja Zane Peļņa. 

Komisijas locekle Zane Peļņa paraksta apliecinājumu par saistību neesamību un 

neieinteresētību pēc pieteikuma vai piedāvājuma atvēršanas (1.pielikums). 

Turpina ziņot komisijas priekšsēdētāja E.Kalniņa, ka 2020.gada 14.janvārī notika iepirkuma 

“UV LED printera piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs PIUAC 2020/01/BAG 

atvēršana. Piedāvājumu iesniedza 1 (viens) pretendents: SIA RĪGAS SESOMA. 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (turpmāk - PIL). 

Ziņo komisijas locekle Monta Mantrova, ka komisija saņēmusi pieprasīto informāciju par 

SIA RĪGAS SESOMA paraksta tiesīgām personām no Dobeles novada iepirkumu komisijas 

sekretāres Līgas Īles, kas pieejama datu bāzē firmas.lv. Komisija pārbauda pretendenta 

paraksttiesīgās personas (2.pielikums).  

Komisija pārbauda pretendenta iesniegtos dokumentus un to atbilstību nolikuma 7.punktam. 

Veicot pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma nosacījumiem, Komisija 

konstatē, ka pretendenta SIA ŖĪGAS SESOMA iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 

prasībām. Pielikumā piedāvājuma vērtējuma tabula uz 2 (divām) lapām (3.pielikums).  

Komisija pārbauda SIA RĪGAS SESOMA iesniegtā piedāvājumā matemātiski aritmētiskās 

kļūdas. Piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 

Komisija pretendentu SIA RĪGAS SESOMA, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, pārbauda Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) par nodokļu parādu esamību vai 

neesamību, maksātnespējas vai likvidācijas procesa esamību vai neesamību. 
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Pēc EIS E-izziņu pieprasījuma kopsavilkuma redzams, ka pretendentam SIA RĪGAS 

SESOMA nav nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro (4. un 5.pielikums, divas e-izziņas). 

Komisija pretendentu SIA RĪGAS SESOMA, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, pārbauda http://sankcijas.fid.gov.lv/ vai uz to neattiecas likuma “Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likums” 11.1pantā norādītie izslēgšanas noteikumi un konstatē, ka 

nav tādu gadījumu, kuru dēļ SIA RĪGAS SESOMA būtu izslēdzams no iepirkuma (6.pielikums). 

Komisija var pieņemt lēmumu par UV LED printera piegādi un uzstādīšanu. 

 

KOMISIJA NOLĒMA:  

1. Noslēgt līgumu ar SIA RĪGAS SESOMA reģ.Nr.40003330118, adrese: Piedrujas iela 7A, 

Rīga, LV-1073, par UV LED printera piegādi un uzstādīšanu. 

2. Līgumcena: EUR 19 950,00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi), 

bez PVN. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja E.Kalniņa pasludina sanāksmi par slēgtu. 

Sēde slēgta plkst. 16:30 

 

Pielikumā: 

1. Iepirkuma komisijas locekles Zanes Peļņas apliecinājums, 1 lapa. 

2. Izdruka no datu bāzes firmas.lv, 3 lapas. 

3. Vērtējuma tabula, 2 lapas. 

4. E-izziņa par nodokļu nomaksas statusu SIA RĪGAS SESOMA, 3 lapas. 

5. E-izziņa par likvidācijas un maksātnespējas procesiem, saimnieciskās darbības apturēšanu 

vai reģistrācijas valsti SIA RĪGAS SESOMA, 1 lapa. 

6. Ekrānkopijas no www.sankcijas.fid.gov.lv, 2 lapas.  

 

 

Komisijas priekšsēdētāja (paraksts) E.Kalniņa 

 

Komisijas locekļi (paraksts) M.Mantrova 

 

 (paraksts) Z.Peļņa 

 

Protokolē: E. Kalniņa (paraksts) 


