Iepirkuma
“Gaismas aparatūras piegāde”
piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr.17/10-1.3
2017.gada 4.aprīlī

Ventspilī

Pasūtītājs: SIA “Kurzemes filharmonija”
Iepirkumu komisijas sastāvs: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.jūlija lēmumu Nr.145 „Par Ventspils pilsētas domes komisijām un padomēm”.
Komisijas locekļi:
A.Gūtmanis - Komisijas priekšsēdētājs
G.Ikerts - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
I.Pozdejeva, E.Didrihsone, E.Feldmane, S.Rozentāle, S.Juškeviča, A.Mirvis, D.Smirnovs, V.Trusevičs, A.Damanis,
L.Ivanovska
V.Šadris – SIA “Kurzemes filharmonija” izpilddirektors – projektu vadītājs (12.12.2016., Pilnvara Nr. 16)
Komisijas sēdē nepiedalās:
S.Rozentāle, V.Truševics, L.Ivanovska
Sanāksmi vada: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A.Gūtmanis.
Protokolē Komisijas sekretāre: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas locekle S.Juškeviča.
Darba kārtība:
1. Pretendentu atlase
2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude
3. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma priekšmets: gaismas aparatūras piegāde SIA “Kurzemes filharmonija”.
Iepirkuma metode: Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā, saskaņā ar
PIL 8.panta septītās daļas otro punktu b) apakšpunktu.
Iepirkuma identifikācijas numurs: KF – 2017/1
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums,
nosakot viszemāko cenu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 24.martam,
plkst. 14.00. Piedāvājumu var iesniegt pa pastu vai personīgi SIA "Kurzemes filharmonija", Karlīnes ielā 40,
Ventspilī, LV–3601, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17.00. Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītāja
kontaktpersonai Vilmāram Šadrim.

Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 24.martā plkst.14:10, Ventspils pilsētas
domē, otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36,Ventspils piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē.

Iepirkuma noteiktajā termiņā saņemtie piedāvājumi:
Nr.p.k. Pretendenta nosaukumus
Datums un laiks
1

SIA “GaCo”

22.03.2017.
Plkst.: 10:20

2

SIA “SGS Sistēmas”

22.03.2017.
Plkst.: 12:46

Piedāvātā
līgumcena euro
15 660,80

Avanss
euro
4737,39

15 560,00

0,00

Piezīmes

1. Pretendentu atlase
Tika pārbaudīti pretendentu atlasei iesniegtie dokumenti. Izskatot pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību
iepirkuma nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka:
 SIA “GaCo” un SIA “SGS Sistēmas” atlases prasībām atbilst.
Līdz ar to,
komisija nolemj:
Pretendentu SIA “GaCo” un SIA “SGS Sistēmas” iesniegtos piedāvājumus izskatīt.
Balsojums:

Par __10___;

Pret___ nav___;

2. Iesniegto piedāvājumu atbilstības pārbaude
Tika izskatīti pretendentu SIA “GaCo” un SIA “SGS Sistēmas” piedāvājumi.
Pretendentu SIA “GaCo” un SIA “SGS Sistēmas” piedāvājumi iepirkuma nolikuma prasībām atbilst.

Līdz ar to,
komisija nolemj:
Pretendentu SIA “GaCo” un SIA “SGS Sistēmas” iesniegtos piedāvājumus izvērtēt.
Pretendentu SIA “BDF” izslēgt no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

Balsojums:

Par __10___;

Pret___nav __;

3. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija konstatē, ka


SIA “GaCo” un SIA “SGS Sistēmas” iesniegtie piedāvājumi atbilst pasūtītāja prasībām.

Pamatojoties uz to, ka piedāvājumu izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu, ja pretendents atbilst atlases prasībām, un līgumi tiks
slēgti ar visiem pretendentiem, kuri atbildīs iepirkuma prasībām,

Komisija nolemj:
par uzvarētājiem iepirkumā „ Gaismas aparatūras piegāde” ar identifikācijas Nr. KF – 2017/1 atzīt
pretendentu SIA “SGS Sistēmas”.

Balsojums:

Par __10___;

Pret__nav___.

Komisijas locekļu paraksti:
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

A.Gūtmanis __________________
G.Ikerts __________________

Komisijas locekļi:
L.Ivanosvka__________________S.Rozentāle___________________I.Pozdejeva___________________
D.Smirnovs __________________A.Mirvis ___________________ V.Trusevičs ___________________
E.Didrihsone ________________ A.Damanis ___________________S.Juškeviča____________________
E.Feldmane__________________ V.Šadris_______________________

