Iepirkuma „Trīs projektoru piegāde
Latvijas Jūras akadēmijai”,
Iepirkuma identifikācijas Nr. LJA 2015/16.9 - 5
komisijas sēdes protokols Nr.2
2015.gada 15. decembrī
Pasūtītājs: Latvijas Jūras akadēmija, Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV-1016, Latvijā, nodokļu
maksātāja reģistrācijas Nr.90000040638
Iepirkuma priekšmets: Trīs projektoru piegāde Latvijas Jūras akadēmijai
Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 82. pantu, iepirkuma identifikācijas Nr. LJA 2015/16.9 - 5
Iepirkuma komisija: izveidota pamatojoties uz Latvijas Jūras akadēmijas rektora J. Bērziņa
2010. gada 31. marta rīkojumu Nr. 04-06-23 un 2013. gada 14. augusta rīkojumu Nr. 04-02/200.
Komisijas priekšsēdētājs: Arnis Selga
Komisijas locekļi:
Andrejs Zvaigzne
Jurijs Šteinmans
Ruta Vīns
Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs Arnis Selga
Sēdē piedalās: Andrejs Zvaigzne, Jurijs Šteinmans, Ruta Vīns
Protokolēja: Ruta Vīns
Sēdes darba kārtība:
1. Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegto pretendentu piedāvājumu atvēršana.
Iepirkuma komisija konstatēja:
Saskaņā ar pasūtītāja mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā 2015.
gada 04. decembrī publicēto paziņojumu par plānoto līgumu iepirkumam „Trīs projektoru
piegāde Latvijas Jūras akadēmijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. LJA 2015/16.9-5 par
iesniegumu iesniegšanas termiņu tika noteikts 2015. gada 15. decembris plkst. 11:00.
Iepirkumu komisija, pirms piedāvājumu atvēršanas, nosauc piedāvājumu iesniegušos
pretendentus. Pēc pretendentu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekļi paraksta
neieinteresētības apliecinājumus.
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām savu piedāvājumu iepirkuma procedūrā
iesniedzis 1 (viens) pretendents:
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ,,Tomega”, reģ. Nr.40103361909, piedāvātā
līgumcena 2373,60 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro 60 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Izvērtējot piedāvājumu, komisija secina, ka piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai un
SIA ,,Tomega” būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības.
Pamatojoties uz PIL 82. panta piekto daļu komisija pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams
no dalības iepirkumā. Izvērtējot Elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko izziņu
apakšsistēmā saņemtās izziņas, iepirkuma komisija secina, ka:
1. izziņa URA Nr.30807874-3922342 (datēta ar 2015. gada 15. decembri) apliecina, ka
uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tomega”, reģ. Nr.40103361909, neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas 1. punktā minētie fakti.
2. izziņa NO Nr.30807874-3922343 (datēta ar 2015.gada 15. decembri) apliecina, ka uz
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tomega”, reģ. Nr.40103361909, neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas 2. punktā minētais fakts.
Ņemot vērā visu augstāk minēto, iepirkumu komisija secina, ka pretendents SIA ,,Tomega” nav
izslēdzams no piedalīšanās iepirkumā un par uzvarētāju iepirkumā atzīst SIA ,,Tomega” ar
piedāvāto līgumcenu par trīs (3) projektoru piegādi 2373,60 EUR.

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma:
1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt pretendentu par iepirkuma
rezultātu, nodrošinot LJA mājas lapā internetā www.latja.lv brīvu un tiešu pieeju
lēmumam.
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