Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.:
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Iepirkuma 9.panta kārtībā
„Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām”
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)
Identifikācijas Nr.

JND 2019/2

Iepirkuma komisijas
Iepirkuma komisija izveidota ar Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 22.jūnija
rīkojumu Nr. 3 - 34/17/94

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
Datums:
Vieta:

2019.gada 27.februārī
Jaunpiebalgas novada dome

1. Pasūtītāja

nosaukums,

reģistrācijas

numurs:

Jaunpiebalgas

novada

dome,

Reģ.nr.900000310033

Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, LV- 4125
Iepirkuma priekšmets: „Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JND 2019/2
2. Paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv):
2019.gada 14.februārī – publicēts Paziņojums par plānoto līgumu
3. Lēmuma pieņemšanas datums: 27.02.2019.
4. Saņemtie piedāvājumi:
N.P.K.

Pretendents (juridiskai personai nosaukums, fiziskai personai –
vārds, uzvārds)

1.

AS “VIADA Baltija”

Reģistrācijas Nr.

40103867145

Juridiskā adrese

Piedāvājuma summa
EUR bez PVN

Alīses iela 3, Rīga,
LV - 1046

28 468,50

5. Iepirkuma komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu:
Prasības/Pretendents

Lēmums turpmākai vērtēšanai vai
pretendenta/piedāvājuma noraidīšanai

1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude – 1.posms
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma
1.12.punktā norādītajām prasībām.
AS “VIADA Baltija”

Pieņemts lēmums - piedāvājums atbilsts nolikuma 1.12.
punktā noteiktām prasībām, virzīt piedāvājumu
turpmākai vērtēšanai.
2. Pretendentu atlase – 2.posms

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendenta atlases
dokumentus, novērtē, vai Pretendents atbilst nolikuma 2.1 – 2.4. punktā norādītajām prasībām.

3

AS “VIADA Baltija”

Pieņemts lēmums - piedāvājums atbilsts nolikuma 2.1.
– 2.4. punktā noteiktām prasībām, virzīt piedāvājumu
turpmākai vērtēšanai.

3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude – 3.posms
Veicot Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais
piedāvājums atbilst nolikuma 2.5.punktā un nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija”
norādītajām prasībām.
AS “VIADA Baltija”

Pieņemts lēmums - piedāvājums atbilsts nolikuma
2.5.punktā un nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā
specifikācija” norādītajām prasībām, virzīt piedāvājumu
turpmākai vērtēšanai.

4. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude un Piedāvājuma izvēle – 4.posms
Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst nolikumā 2.6.punktā norādītajām
prasībām
AS “VIADA Baltija”

Pieņemts lēmums - piedāvājums atbilsts nolikuma
2.6.punktā norādītajām prasībām, virzīt piedāvājumu
turpmākai vērtēšanai.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, ja ir, tad tās labo ( nolikuma
3.3.punkts)
AS “VIADA Baltija”

Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 3.4.punkts)
AS “VIADA Baltija”

Piedāvājums nav nepamatoti lēts.

Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst
tehniskajai specifikācijai (nolikuma 3.5.punkts)
AS “VIADA Baltija”

Piedāvājums ir ar viszemāko cenu no piedāvājumiem,
kas pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai.
Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

6. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesls: N/A
7. Informācijas pārbaude vai attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības, izpildīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie
noteikumi (nolikuma 4.1.punkts).
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 2019.gada
27.februārī www.eis.gov.lv ir pieprasījusi un ieguvusi e-izziņas, lai pārbaudītu vai attiecībā uz
pretendentu AS “VIADA Baltija”, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Komisija secināja, ka uz pretendentu AS “VIADA Baltija”, neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, jo pretendentam AS “VIADA Baltija” nav
nodokļu parāda (e-izziņa Sērija NO Nr. 31327358-1001219178), nav likvidācijas, maksātnespējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesi (e-izziņa Sērija URA Nr.31327358-1001219174).
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8. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:
N.P.K.

1.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums, fiziskai
personai – vārds, uzvārds)

Reģistrācijas
Nr.

Juridiskā adrese

Piedāvājuma summa
EUR bez PVN

AS “VIADA Baltija”

40103867145

Alīses iela 3, Rīga,
LV - 1046

28 468,50

9. Pretendenta, ar kuru nolemts slēgt līgumu, salīdzinošās priekšrocības
Pretendenta AS “VIADA Baltija” salīdzinošā priekšrocība ir zemākā cena.
10. Lēmuma pārsūdzība
Saskaņā ar PIL 9. panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz
kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības
vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo
lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētāja

(paraksts)

iep.kom.priekšsēdētāja – Dace Bišere - Valdemiere
26482506; iepirkumi@jaunpiebalga.lv
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Dace Bišere - Valdemiere

