Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS
“VAIVARI””
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Iepirkumu komisijas
(izveidota ar 2017. gada 14.novembra valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-3/109)
IEPIRKUMA
(PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9.PANTA KĀRTĪBĀ)
„VSIA Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” teritorijas bruģa seguma atjaunošanas
darbi”
ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2017/35

Sēdes protokols Nr.5
Jūrmalā

30.11.2017. plkst.10.00
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša
Sēdē piedalās: Iepirkumu komisijas locekļi: Imants Putniņš, Sandra Balode
Sēdi protokolē: Iepirkumu komisijas locekle Sandra Balode
Darba kārtība:
1. Pretendenta iesniegtās informācijas vērtēšana;
2. Piedāvājuma vērtēšana atbilstoši piedāvājumu saimnieciski visizdevīgākajam izvēles kritērijam
un pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības apstiprināšana;
3. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajam un uzvarētāja apstiprināšana.

1. Darba kārtības jautājumā:
Iepirkumu komisija veic pretendenta SIA “V Service” (turpmāk- pretendents), kuram
tika uzdots jautājums par apakšuzņēmēju piesaisti, iesniegtās informācijas vērtēšanu.
Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj:

Pretendents ir iesniedzis skaidrojumu par komisijas pieprasīto informāciju, informējot,
ka apakšuzņēmēji darbu izpildē netiks piesaistīti. Pretendents atbilst izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām.
4. Iepirkumu komisija secina, ka pretendents un tā piedāvājums atbilst visām iepirkuma
nolikumā izvirzītajām prasībām, ir ieguvis vislielāko punktu skaitu un piešķir līguma slēgšanas
tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā izmaksas
un kvalitātes kritērijus.
-

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj:
Apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “V Service” par pretendentu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5. Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “V Service”
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā PIL) 9.panta 8.daļai.
Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj:
- Pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V Service” nav izslēdzams no dalības
iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta 8.daļu;
-Apstiprināt pretendentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “V Service” par iepirkuma, ID
Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2017/35, „ VSIA Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” teritorijas
bruģa seguma atjaunošanas darbi” uzvarētāju ar sekojošu līgumcenu:
Nr.
p.k.

Uzvarētāja nosaukums

1. SIA “V Service”

Apstiprinātā līgumcena bez PVN, EUR
par visu iepirkuma priekšmetu
71`789.28

Plkst. 14.00 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Tuliša sēdi slēdz.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_____paraksts___ S.Tuliša

Iepirkumu komisijas locekļi:
_____ paraksts _____ I.Putniņš
_______ paraksts _____S.Balode

