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2017.gada 14.jūnijā

Iepirkuma priekšmets
Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārrobežu sadarbības programmu ietvaros iesniegto projektu
iesniegumu vērtēšanai (turpmāk – Iepirkums).
Iepirkuma identifikācijas numurs
VARAM 2017/15
Iepirkuma veids
Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu.
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un
VARAM mājas lapā internetā
IUB un VARAM mājas lapā paziņojums par plānoto līgumu ievietots 29.05.2017./30.05.2017.
Pasūtītāja nosaukums un adrese
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, Latvija, LV 1494
Reģ.Nr. 90000028508
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
(saskaņā ar VARAM 29.05.2017. rīkojumu Nr.1-2/76 „Par iepirkuma komisijas izveidi”)

Komisijas priekšsēdētājs:
Aigars Brivna - Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Līga Lāce – Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece pārrobežu sadarbības jautājumos.
Komisijas locekļi:
Anda Apse - Attīstības instrumentu departamenta Latvijas-Lietuvas programmas nodaļas vecākā eksperte.
Marina Gņedova - Attīstības instrumentu departamenta Latvijas-Lietuvas programmas nodaļas vecākā
eksperte.
S.Melnupe – Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte, iepirkuma komisijas
sekretāre.

Nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkumā
1. Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus),
normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
Latvijā vai ārvalstīs.
2. Uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2.,
3.punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi.
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.2.5.punktu iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kas atbilst visām
Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņems lēmumu slēgt
iepirkuma līgumu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 12.jūnijam, plkst.11:00 Peldu ielā 25, 1.stāvā,
102.telpā (kancelejā), Rīgā, LV-1494, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.
Iesniegto piedāvājumu saraksts
Kārtas
nr.

Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.

Par iepirkuma daļu

Piedāvājuma
iesniegšanas datums/
laiks

Piedāvātā cena par 1
atzinumu, Eur, bez
21% PVN

1.

SIA “2i consult”, reģ.Nr.40103724944

I

09.06.2017., pl.08:30

270.00

Pieņemtais lēmums
1. Pretendenta SIA “2i consult” iesniegtais Finanšu piedāvājums pārsniedz paredzēto budžetu. Komisija
nolemj nevirzīt piedāvājumu tālākai vērtēšanai.
2. Iepirkuma komisija nolemj izbeigt iepirkumu bez rezultāta un precizēt un papildināt Iepirkuma
nolikumu, lai izsludinātu Iepirkumu atkārtoti.
3. IUB mājas lapā atzīmēt, ka Iepirkums (I un II daļa) ir izbeigts bez rezultāta, kā arī nodrošināt
VARAM mājas lapā pieņemtā lēmuma publicēšanu.

Iepirkuma komisijas locekļi:
__________________
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__________________
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__________________

M.Gņedova
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S.Melnupe
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