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IEPIRKUMA 

„Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana” 

Piedāvājumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas sēdes protokols Nr.3 
 

 

 2016.gada 9.decembrī         Ventspilī 

      

Pasūtītājs: Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils 

Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² 

pantu.  

Identifikācijas numurs: VT2016/2 
 

Iepirkumu komisija: Ventspils Tehnikuma direktores K.Vāgneres 2016.gada 21.novembra rīkojumu Nr. 137a 

izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk Komisija)  

 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja: Agnese Laure  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Uldis Bergmanis 

Komisijas locekļi: 

Kristīne Korņejeva, Antra Gārbena, Ineta Burceva, Sanita Ziemele, Oļegs Beļajevs 
 

Sēdi vada: _________________________________________________________________ 

 

Sēdē nepiedalās: ____________________________________________________________ 

 

Darba kārtība:  

1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atlases pārbaude, atbilstības pārbaude, izvērtēšana un lēmumu 

pieņemšana. 

 

 
Paziņojums par iepirkumu publicēts internetā Iepirkumu uzraudzības biroja un Ventspils pilsētas mājas lapās 

2016.gada 23.novembrī 

 

Iepirkuma priekšmets: „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana” 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: VT 2016/2 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā līgumcena. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 2016.gada 

05.decembrim plkst.10:00, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 Ventspils Tehnikuma lietvedībā Saules ielā 15, 

Ventspilī, LV-3601. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu ar norādi „Piedāvājums iepirkumam 

„Veļas mazgāšana un piegāde””. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks 

pieņemti vai neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ. 

 

Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē 2016.gada 

06.decembrī, plkst. 16:00, Saules ielā 15, Ventspilī. 
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Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti sekojoši piedāvājumi: 

N.p.k. Pretendenta nosaukums, reģ.nr. Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Piedāvājuma cenu 

kopsumma par 1 mērvienību 

EUR bez PVN  

1 SIA „Parella”  
Reģ. Nr. 42103024842  

 

01.12.2016. 

plkst.15:00 

16.98 

2 SIA „Sadzīves pakalpojumi” 

Reģ. Nr. 40003015027 

 

05.12.2016. 

plkst. 9:15 

55.61 

3 SIA VTA serviss 

Reģ. Nr. 41203016255 

05.12.2016. 

plkst. 9:30 

30.45 

 

 

Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esam personīgi ieinteresēti konkrēta 

pretendenta izvēlē vai darbībā un neesam saistīti ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma 23.panta 

izpratnē. Savu darbu Komisijā apņemamies veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu 

normatīvo aktu prasības, ciktāl tie ir saistoši un saistīti ar šī iepirkuma procedūru. 

 

Ja piedāvājumu atvēršanā atklāsies, ka ir apstākļi, kuru dēļ var uzskatīt, ka Komisijas loceklis ir 

personīgi ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, viņš par to nekavējoties paziņos, Komisijā 

turpmāk nepiedalīties un pārtrauks savu darbību šajā iepirkuma procedūrā. 

 

Komisijas locekļi apliecina, ka ar iepirkuma materiāliem, pretendentu piedāvājumiem (dokumentiem un 

to saturu) netiks iepazīstinātas trešās personas, ka bez pretendenta piekrišanas netiks izpausta 

pretendenta piedāvājumā sniegtā un iepirkuma procedūras laikā iegūtā informācija, izņemot informāciju 

un dokumentus kas Publisko iepirkumu likuma ietvaros noteikti kā vispārīgi pieejamā informācija. 

 

Komisijas locekļi apliecina, ka netiks izpausta iepirkuma norises gaita.  

 

 

1.Pretendentu atlase. 

 

Tika pārbaudīti pretendentu atlasei iesniegtie dokumenti. Izskatot pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību 

iepirkuma nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka Pretendenti”, SIA „Parella”, SIA „Sadzīves 

pakalpojumi” un SIA „VTA serviss” atlases prasībām atbilst. 
 

Līdz ar to,  

komisija nolemj: 

 

 SIA „Parella”, SIA „Sadzīves pakalpojumi” un SIA „VTA serviss” iesniegtos piedāvājumus izskatīt. 

 

Balsojums:  Par __;   Pret _____;   Atturas ____. 

 

 

2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana 

 

Pasūtītājs veica visu pretendentu pārbaudi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² panta 5.daļas 

nosacījumiem, un konstatēts, ka uz iepirkuma izsludināšanas brīdi 23.11.2016. nav VID administrēto nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eur. 
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Izskatot pretendentu iesniegtie piedāvājumi, un komisija konstatēja, ka: 

1. SIA „Parella”, SIA „Sadzīves pakalpojumi” atbilst iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.  

2. SIA „VTA serviss” – neatbilst nolikuma izvirzītajām prasībām: 

- saskaņā ar nolikuma 3.2.4. punktu nav iesniegtas vismaz 3 atsauksmes par pretendenta pieredzi. 

- nav pilnībā aizpildīts finanšu piedāvājums, saskaņā ar pielikumu Nr.4 

Pamatojoties uz to, ka Piedāvājumu izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar 

viszemāko piedāvāto cenu, ja pretendents atbilst atlases prasībām, un iesniegtais piedāvājums atbilst visām 

nolikuma un tā pielikumu prasībām, tad:  

 

Līdz ar to, komisija nolemj: 

 

Pretendentu SIA „Parella” un SIA „Sadzīves pakalpojumi” iesniegtos piedāvājumus izvērtēt. 

 

Pretendentu SIA „VTA serviss” piedāvājumu nevērtēt. 

 

3.Piedāvājuma izvērtēšana un lēmumu pieņemšana 

 

Pamatojoties uz to, ka piedāvājumu izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar 

zemāko piedāvāto līgumcenu, ja pretendents atbilst atlases prasībām, un iesniegtais piedāvājums atbilst visām 

nolikuma un tā pielikumu prasībām, saskaņā ar PIL 8² panta septīto daļu tiek veikta pretendentu SIA „Parella” 

pārbaude.  

09.12.2016. ir saņemta Elektronisko iepirkumu sistēmas izziņa par to, ka uz 09.12.2016. nav nodokļu parādu.  

09.12.2016. ir saņemta Elektronisko iepirkumu sistēmas izziņa par to, ka uzņēmuma reģistrā nav aktuālo datu 

par maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesiem, apturēta vai pārtrauktu saimniecisko 

darbību. 

 

Komisija nolemj: 

 

par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās 

tīrīšanas pakalpojumu sniegšana” ar identifikācijas nr. VT 2016/2, atzīt SIA „Parella” Reģ.Nr.42103024842 par 

piedāvāto 1 mērvienību cenu summu, (kas iepirkumā ir vērtējamā summa) EUR 16.98,00 (bez PVN) slēgt 

iepirkuma līgumu ar uzvarētāju. 
 

Balsojums:  Par ______;  Pret___nav___;  Atturas_nav___. 

 

Ar saviem parakstiem apliecinām, ka izskatītajā jautājumā nav personiskas ieinteresētības PIL 23.panta 

izpratnē. 

 

Komisijas locekļu paraksti:  

 

Agnese Laure _________________________ 

 

Uldis Bergmanis _______________________ 

 

Kristīne Korņejeva _____________________ 

 

Antra Gārbena ________________________ 

 

Ineta Burceva _________________________ 

 

Sanita Ziemele ________________________    

     Oļegs Beļajevs_________________________   


