IZRAKSTS

DOBELES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS UN
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRA
IEPIRKUMU KOMISIJAS
SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
16.08.2017.
Nr.6
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 “Lāzergraviera iegāde”, identifikācijas Nr. PIUAC 2017/05/BEE, iesniegto
piedāvājumu vērtēšana.
1.
Iepirkuma “Lāzergraviera iegāde”, identifikācijas Nr. PIUAC 2017/05/BEE, iesniegto
piedāvājumu vērtēšana
Ziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja E.Kalniņa, ka 2017. gada
17.jūlijā notika iepirkuma “Lāzergraviera iegāde”, identifikācijas numurs PIUAC 2017/05/BEE,
atvēršana.
Piedāvājumus iesnieguši 2 (divi) pretendenti: SIA “BASS Tehnoloģijas” un SIA “SKOG”.
Veicot pretendentu iesniegto piedāvājumu un tā dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma
nosacījumiem, Komisija konstatē, ka pretendenta SIA “SKOG” iesniegtais piedāvājums atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām, bet pretendenta SIA “BASS Tehnoloģijas” neatbilst šādiem
iepirkuma nolikuma nosacījumiem:
1) Nav Pretendents iesniedzis kvalifikācijas veidni (nolikuma 2.pielikums), neatbilst
nolikuma 8.7.punktam;
2) Nav norādīta Pretendenta pieredze, neatbilst nolikuma 8.8.punktam;
3) Nav Pretendents iesniedzis atsauksmes vai nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas,
neatbilst nolikuma 8.8.punkta (b) apakšpunktam;
4) Nav Pretendents iesniedzis apliecinājumu, ka var nodrošināt kvalificētu personālu, kas
nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi, neatbilst nolikuma 8.9.punktam;
5) Pretendenta iesniegtais dokuments par to, ka Pretendents ir tiesīgs piegādāt preci Latvijā;
ir tiesīgs veikt preces uzstādīšanu, konfigurēšanu, personāla apmācību, var uzņemties
garantijas laika servisa nodrošināšanu un garantijas laikā var uzņemties apkopes
pakalpojumu – neatbilst nolikuma 7.6.punktam;
6) Nav Pretendents iesniedzis apliecinājumu, ka veiks preces remontu un tehniskās apkopes
garantijas laikā, neatbilst nolikuma 8.11.1.punktam;
7) Nav Pretendents iesniedzis apliecinājumu, ka iesniegs tehnisko dokumentāciju valsts
valodā, neatbilst nolikuma 8.11.2.punktam;
8) Nav Pretendents iesniedzis garantijas noteikumus, neatbilst nolikuma 8.11.4.punktam.
Pielikumā piedāvājuma vērtējuma tabula uz 3 (trīs) lapām.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendentu iesniegtajos piedāvājumos,
matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā - EIS) tiek pārbaudīts pretendents SIA
“SKOG” par nodokļu parādu esamību vai neesamību, maksātnespējas vai likvidācijas procesa
esamību vai neesamību uz lēmuma pieņemšanas dienu 2017. gada 16.augusts.

Pēc EIS E-izziņas pieprasījuma kopsavilkuma redzams, ka pretendentam SIA “SKOG” nav
nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro (pielikumā e-izziņas pieprasījuma kopsavilkums uz 4
(četrām) lapām).
KOMISIJA NOLĒMA:
Noslēgt līgumu ar SIA “SKOG”, reģ. Nr.40103475083, adrese: Lokomotīves iela 26,
Rīga, LV - 1057, iepirkumā “Lāzergraviera iegāde”, identifikācijas Nr. PIUAC
2017/05/BEE. Līgumcena: 26 111 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts
vienpadsmit euro), bez PVN.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja E.Kalniņa pasludina sanāksmi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 14:30
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