
Iepirkumu komisija
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.  LV90001663120

Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501 Tālr. 64507197, 64507198, fakss 64507197
E-mail: santex@balvi.lv

Balvos
Protokols

2017.gada 18.decembrī

Iepirkumu komisija, turpmāk tekstā – Komisija, izveidota pamatojoties uz Balvu novada 
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktora U.Sprudzāna 10.11.2016. rīkojumu Nr.1.2/101.  

Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: U.Sprudzāns
Komisijas locekļi: V.Kubaks

K.Bikaviņš

 

Sēdi vada: U.Sprudzāns
Sēdi protokolē: V.Kubaks
Sēde sākta plkst.11:00

Darba kārtība:

Saņemto  piedāvājumu  atvēršana  Publisko  iepirkumu  likuma  9.  panta  kārtībā  veiktajam
iepirkumam   „Degvielas  iegāde  2018.gadam”   identifikācijas  numurs   Nr. PA „SANT-
TEX”2017/3.

1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 18.decembrim, plkst.10:00.
2. Uz saņemto piedāvājumu atvēršanu ir ieradusies pretendenta SIA „GOTIKA AUTO”

pārstāve Iveta Šadurska
3. Tiek nosaukts komisijas sastāvs.
4. Uz noteikto laiku ir saņemti  2 piedāvājumi:

1. SIA „GOTIKA AUTO”
2. A/S „VIRŠI-A”

5. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt,  ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to
saistīts Publisko iepirkumu likuma  25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē.

6. Tiek  atvērti  iesniegtie  piedāvājumi.  Pēc  piedāvājumu  atvēršanas  tiek  paziņoti
pretendenti, piedāvātā cena (komisijas locekļi aizpilda finanšu piedāvājumu tabulas):

Nr.
p.k.

Pretendents Pozīcija 1  litra
cena (bez
atlaides,
bez
PVN)

Nemainī
gā
atlaide

Piedāvāj
ums  ar
atlaidi
(bez
PVN)

Piedāvāj
ums  ar
atlaidi
(ar PVN)

1. SIA 
„GOTIKA 
AUTO”

Benzīns
Dīzeļdegviela

0,966
0,880

0,074
0,099

0,892
0,781

1,079
0,945

mailto:santex@balvi.lv


2. A/S „VIRŠI-
A”

Benzīns
Dīzeļdegviela

0,976
0,909

0,068
0,082

0,908
0,827

1,099
1,000

7. Komisija  pārbauda,  vai  pretendentiem  SIA „GOTIKA AUTO” un  A/S „VIRŠI-A”
piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā vai iepirkuma publicēšanas dienā nav nodokļu
parāds, kas pārsniedz 150 euro. Pretendentiem nodokļu parādi nav konstatēti.

8. Komisija  pārbauda,  vai  pretendentiem SIA „GOTIKA AUTO”  un  A/S  „VIRŠI-A”
piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā vai iepirkuma publicēšanas dienā  Uzņēmumu
reģistrā  nav  aktuālo  datu  par  maksātnespējas  procesu,  likvidāciju  vai  apturētu
saimniecisko darbību. Pretendentiem nav konstatēti aktuālie dati.

9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

Pielikumā: Apliecinājumi uz 3 lapām;
      Finanšu piedāvājumu vērtējuma tabulas uz 3 (trīs) lapām;
      Pretendentu pārstāvju saraksts uz 1 (vienas) lapas;
      E izziņas uz 20 lapām

Sēdi slēdz plkst.: 11:15

Komisijas priekšsēdētājs: ___________________ U.Sprudzāns

Komisijas locekļi: ___________________ V.Kubaks

___________________ K.Bikaviņš

Sēdi protokolēja: ___________________ V.Kubaks


