Iepirkuma
„Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ventspils Augstskolai”
piedāvājuma vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2016/04/VP - 04
2015. gada 24.martā
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora p.i.
16.02.2016. rīkojumu Nr.18/as) sastāvs:
Priekšsēdētāja:
D.Štefenberga (ZUAD vadītāja, lektore)
Komisijas locekļi:
A.Vrubļevskis (prorektors)
E.Udodova (mācību daļas vadītāja, pētnieks)
Komisijas sekretāre:
I.Boitmane
Sēdi vada D.Štefenberga
Sēdē piedalās: A.Vrubļevskis
E.Udodova
Sēdi protokolē I.Boitmane
Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties piegādātāju sašķidrinātās
naftas gāzes piegādei Ventspils Augstskolas Starptautiskajam radioastronomijas centram
“Viraki”, Ances pagasta “Irbene”, Ventspils novadā.
Identifikācijas numurs: VeA 2016/04/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 01.martam, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”
• Piedāvājums saņemts 29.02.2016., plkst.14:00;
• Piedāvājuma līgumcena - EUR 10 350,00 (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro);
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTERGAZ”
• Piedāvājums saņemts 01.03.2016., plkst.10:45;
• Piedāvājuma līgumcena - EUR 9 750,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, iepirkumu komisija pirms piedāvājumu
vērtēšanas pārbauda visus Pretendentus un Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas
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3.punktā minētos subjektus, kas reģistrēti Latvijā, vai viņi nav izslēdzami no dalības iepirkumā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļu.
Iepirkuma komisija pēc iegūtās informācijas konstatē, ka Pretendenti nav izslēdzami no
dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļu
09.03.2015. Izvērtējot pretendentu un to piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam,
komisija konstatē, ka:
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” ir iesniegta personas, kura
paraksta piedāvājuma pieteikumu, pilnvaras kopija, kuru apliecinājusi pati pilnvarotā persona.
Lai pārliecinātos par dokumentu, jāprasa uzrādīt oriģinālu vai Pretendenta apliecinātu pilnvaras
kopiju. Lai pārliecinātos par kvalitātes pasi, jāprasa uzrādīt dokumentu, kur rezultāti nav
pārrakstīti pa virsu ar roku.
Komisija nolemj:
1. Lūgt precizējumus Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”,
nosūtot Pretendentam vēstuli.
2. Turpināt piedāvājumu izvērtēšanu pēc precizējumu saņemšanas.
23.03.2016.
Iepirkuma komisija vadās pēc Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktu, kas nosaka,
ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret tiem.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta atbilstību atlases prasībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “INTERGAZ” atbilst pretendentu atlases prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “INTERGAZ” piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām.
Nolikuma 1.5.2. punktā atrunāts, ka uzvarētāja izvēles kritērijs ir zemākā cena.
Iepirkumu komisija konstatē, ka līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „INTERGAZ” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 9 750,00 (deviņi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, iepirkumu komisija pārbauda
Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā minētos subjektus, ka
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iegūstot
informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija no Uzņēmuma reģistra par
Pretendenta maksātnespējas un likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās darbības
apturēšanu, kā arī informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādiem, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
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Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “INTERGAZ”
piešķiramas līgumslēgšanas tiesības ar piedāvāto līgumcenu EUR 9 750,00 (deviņi tūkstoši
septiņi simti piecdesmit euro).

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Komisija nolemj:
Atzīt par atbilstošiem atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS
PROPĀNA GĀZE”, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INTERGAZ”.
Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “INTERGAZ” piedāvājumus par atbilstošiem Piedāvājuma
atbilstības pārbaudes prasībām
Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde
Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2016/04/VP Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „INTERGAZ” ar piedāvāto līgumcenu EUR 9 750,00 (deviņi tūkstoši septiņi
simti piecdesmit euro).
Informēt pretendentus par pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā un ievietot savā
mājaslapā internetā minēto lēmumu.
Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā.
Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi (ja tādi būs), savā
mājas lapā internetā ievietot iepirkuma līgumu vai tā grozījumu tekstu (ja tādi būs).
Iepirkuma līgumam un tā grozījumu tekstam (ja tādi būs) ir jābūt pieejamam mājaslapā
visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā
stāšanās dienas.
Slēgt sēdi.

Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. Komisijas kopējais pārskats par atbilstību Pretendenta atlases prasībām;
2. Komisijas locekļu pārskats par atbilstību Pretendenta atlases prasībām;
3. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu;
4. Komisijas locekļu pārskats par piedāvājuma vērtēšanu;
5. E-izziņas.
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Iepirkuma komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D.Štefenberga

____paraksts__

Komisijas locekļi:

A.Vrubļevskis

____paraksts__

E.Udodova

____paraksts__

Protokolēja ____paraksts__ I.Boitmane
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