
 

 Iepirkuma „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo multimēdiju un apskaņošanas 

aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda 

līdzfinansētā projekta "Ventspils Tehnikuma - Ziemeļkurzemes kompetences centra 

infrastruktūras attīstības projekts" ietvaros” 

 identifikācijas Nr. VT2015/7/ERAF 

 

Lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr.3 
 

2015.gada 29.jūlijs 

 

Pasūtītājs: Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils 

Iepirkuma priekšmets: Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo multimēdiju un 

apskaņošanas aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības 

fonda līdzfinansētā projekta "Ventspils Tehnikuma - Ziemeļkurzemes kompetences centra 

infrastruktūras attīstības projekts" ietvaros” 

Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: Iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu 8² pantu 

Iepirkuma komisija: Iepirkuma procedūru veic ar Ventspils Tehnikuma direktores 

K.Vāgneres 2013.gada 11.februāra rīkojumu Nr. 17 izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk 

Komisija). 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja: Ineta Burceva 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Uldis Bergmanis. 

Komisijas locekļi: 

Ligita Kaudze, Aivars Zavaļņevs, Simona Pastore; 

Komisijas sēdi protokolē: Simona Pastore. 

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētāja Ineta Burceva.  

Sēdē piedalās: 

Uldis Bergmanis, Ligita Kaudze, Aizvars Zavaļņevs, Simona Pastore; 

 

Sēdes darba kārtība: 
1. Piedāvājuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

Paziņojums par iepirkumu publicēts: Iepirkumu uzraudzības biroja un Ventspils Tehnikuma mājas 

lapās 2015.gada 13.jūlijā 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

Piedāvājumu atvēršanas termiņš un vieta: 

Piedāvājumu atvēršana notiks Ventspils Tehnikuma, Lielā ielā 7, Ventspilī, 2.stāvā 

11.kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 2015.gada 24.jūlijā 

plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

 

Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti sekojoši piedāvājumi: 

N.p.k. Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Piedāvātā līgumcena euro 

 

1 

 

SIA „Solavi” 24.07.2015. 

Plkst. 09:53 

30 610,50 

 

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 
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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. Piedāvājuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

Tika pārbaudīti pretendentu iesniegtie piedāvājumi. Izskatot pretendentu iesniegto dokumentu 

atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka: 

 Pretendents SIA „Solavi” piedāvājums iepirkuma nolikuma prasībām atbilst. 

 

Komisija nolemj: 

 

Izskatīt pretendenta SIA „Solavi” iesniegto piedāvājumu. 

 

Izskatot iesniegto piedāvājumu, Komisija atzīst, ka iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

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

piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu un iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikuma un tā 

pielikumu prasībām,  

 

Komisija nolemj: 

 

par uzvarētāju iepirkumā „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo multimēdiju un apskaņošanas 

aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansētā 

projekta "Ventspils Tehnikuma - Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības 

projekts" ietvaros” ar identifikācijas nr. VT 2015/7/ERAF atzīt pretendentu SIA „Solavi” un atļaut 

pasūtītājam slēgt Līgumu. 

 

Pasūtītājs ir pārliecinājies, ka uz pretendentu SIA „Solavi” nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

8² panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi. 

 

Balsojums:  Par __5___;     Pret___nav___; 

 

Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav. 

Komisijas locekļu paraksti:  
 

     Ineta Burceva 

 

     Uldis Bergmanis 

 

     

 

Ligita Kaudze 

 

     Aivars Zavaļņevs 

 

     Simona Pastore 

 


