
LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGA VPILS NOVADA PAŠ VALDIBA

SALIENAS PAGASTA PĀRV ALDE

Centrāles iela 24, Salienas ciems, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LY-5469, 1.65475253, t/fax 65475248, padome@Saliena.lv

Iepirkums
"Elektroenerģijas piegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām"

Iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.2.

2015.gada 23.novembrī

1. Pašvaldības pasūtītāja nosaukums - Salienas pagasta pārvalde.

2. Pašvaldības pasūtījuma nosaukums - Elektroenerģijas piegāde Salienas pagasta

pārvaldes vajadzībām

3. Iepirkuma priekšmets un līguma izpildes vieta: Salienas pagasts, Daugavpils novads.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPP 2015/5

5. Komisijas izveidošanas pamatojums - 2015.gada 05.novembra rīkojums Nr. 85.

6. Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs - V.Lazdāns, komunālās nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi - J.Valters, juriskonsults

M.Šuļga, grāmatvede

Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs Y.Lazdāns
Sēdi protokole: komisijas loceklis Jāzeps Valters

DARBA KĀRTIBĀ:
Iepirkuma "Elektroenerģijas piegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām" rezultātu
apstiprināšana.

ZIŅO:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs par to, ka 2015.gada 19.novembrī noslēdzās

elektroenerģijas 2016.gadam iepirkums. Savus piedāvājumus elektroenerģijas piegādei ir

iesnieguši trīs pretendenti.

mailto:padome@Saliena.lv


Nr. Uzņēmējs Adrese Piegādes Iesniegšanas Iesniegšanas

veids datums laiks

1. SIA "Inter Rao Ropažu iela 10, eksprespasts 17.11.2015 11.10

Latvija" RIga

2. SIA "AJ Power" Tērbatas iela 14, pasts 17.11.2015. 11.20

RIga

3. AS "Latvenergo" Pulkveža Brieža eksprespasts 17.11.2015 11.25

iela 12, RIga

1§ Pretendentu atlase

1.1. Komisijas locekli izskata un izvērtē iesniegto piedāvājumu atbilstību saskaņā ar
iepirkumu nolikumu procedūras 1.5.punktam.

1.2. Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
atklāti balsojot ar 3 balsīm - "par", 0- "pret", 0 - "atturas", nolemj:
1) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Inter Rao Latvija", jo iesniegtie pretendentu

atlases dokumenti atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.
2) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA' "AJ Power", jo iesniegtie pretendentu atlases

dokumenti atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.
3) atzīt par atbilstošu pretendentu AS "Latvenergo" jo iesniegtie pretendentu atlases

dokumenti atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.

2 § Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

2.1. Komisijas locekli izskata un izvērtē saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikuma
4.punktu iesniegtos pretendentu atlases dokumentus.

2.2. Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
atklāti balsojot ar 3 balsīm - "par", 0- "pret", 0 - "atturas", nolemj:

SIA "Iner Rao Latvija" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi
atbilst nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām.
SIA "JA Power" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst
nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām.
AS "Latvenergo" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst
nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām.

2.3. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā iekļautas visas prasītās izmaksas, vai
finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī pārbauda, vai nav saņemts
nepamatoti lēts piedāvājums.



2.4. Komisija izvērtē pretendentu finanšu piedāvājumus:

Nr. Pretendents Piedāvājuma cena Kopējā piedāvājuma cena
par 1kW (EUR bez (EUR bez PVN)

PVN)
1. SIA "Inter Rao Latvija" 0,04050 5060,48

2. SIA "A] Power" 0,04141 5174,18

3. AS "Latvenergo" 0,04543 5678,76

Komisijas Iēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
Iepirkumu komisija atklāti balsojot ar 3 balsīm - "par", 0- "pret", 0- "atturas", nolemj:
Atzīt SIA "Inter Rao Latvija", reģistrācijas Nr.40103268639, juridiskā adrese - Ropažu iela
10, Rīga, piedāvājumu par atbilstošu nolikuma prasībām ar zemāko cenu un slēgt ar
pretendentu iepirkuma līgumu.

Triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt visiem pretendentiem paziņojumu par
pieņemto lēmumu.

Piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt informatīvu paziņojumu par
noslēgto līgumu IUB mājas lapā internetā.

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekli:
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