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Centrāles iela 24, Salienas ciems, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469, t.65475253, t/fax 65475248, padome@saliena.lv

Iepirkums
"Degvielas iegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām"

Iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.2.

2019.gada 10.jūnijā

.1. Pašvaldības pasūtītāja nosaukums - Salienas pagasta pārvalde.

2. Pašvaldības pasūtījuma nosaukums - "Degvielas iegāde Salienas pārvaldes

pārvaldes vajadzībām".

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

4. Iepirkuma identifikācijas Nr, Sl'P 2019/2

6. Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs - R.Jermaļonoks. pagasta pārvaldes vadītājs

Komisijas locekli - J.Valters, juriskonsults

V.Dmitrijeva, grāmatvede (atvaļinājumā)

M.Šuļga, grāmatvede (atvaļinājumā)

V.Lazdāns, komunālās nodaļas vadītājs

7.TNO:,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs par to, ka 2019.gada 07.jūnijā beidzās pieteikumu

iesniegšanas termiņš iepirkumam "Degvielas iegāde Salienas pagasta pārvaldes

vajadzībām ". Savus piedāvājumus ir iesnieguši trīs pretendenti .
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! Nr. ! Uzņērnējs I Adrese I Piegādes I Iesniegšanas !Iesniegšanas I

I I I I veids I datums I laiks
I

I
SIA "Latvijas Jelgavas iela 2a, pasts 04.06.2019. 11.10

I nacionālā naftas 1 Daugavpiis I

1 Ikompānija" !
2. I AS "VIADA I Alīses iela 3, RIga, I pasts I 05.06.2019. 111.13

Baltija " LV -1046
SIA "Ingrid'A" Vaļņu iela 2, pasts 06.06.2019. 11.12

I I Daugav2ils I I I

1 § Pretendentu atlase

1.1. Komisijas locekli izskata un izvērtē iesniegto piedāvājumu atbilstību saskaņā ar
iepirkumu nolikumu procedūras i.6.punktam.

1.2. Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
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1) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Latvijas nacionālā naftas kornpānija", jo
iesniegtie pretendentu atiases dokumenti atbilst visām nelikumā minētajām
prasībām.

2) atzīt par atbilstošu pretendentu AS "VIADABaltija", jo iesniegtie pretendentu

3) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Ingrid' A" jo iesniegtie pretendentu
atlases dokumenti atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.

2 § Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

2.1. Kornisiias locekli izskata un izvērtē saskanā ar ienirkumu nrocedūras nolikuma 4.4.
J, 'L.I.

un 4.5.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:

1) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija", jo
iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst visām nelikumā minētajām
prasībām. '

2) atzīt par atbilstošu pretendentu AS "VIADA Baltija",jo iesniegtie pretendentu
atlases dokumenti atbilst visām nelikumā minētajām prasībām,

3) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Ingrid' A" jo iesniegtie pretendentu
atlases dokumenti atbilst fisām nelikumā minētajām prasībām,

2.3. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā iekļautas visas prasītās izmaksas, vai
finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī pārbauda, vai nav saņemts
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2.4. Komisija izvērtē pretendentu finanšu piedāvājumus:

I Nr.p.k. I Uzņēmums Piedāvātā līgumcena
1. SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija" 20896.00

lAS "VIADA Baltija" 20702.00

I SIA "Ingrid' A" 21582.60

Komisijas lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto
Iepirkumu komisija atklāti balsojot ar 3 balsīm - "par", 0- "pret", 0 - "atturas", nolemj:
Piešķirt AS "VlAOA Baltija", reģ.Nr.LV40103867145, juridiskā adrese, Alīses iela 3,
Rīga, līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 20702,00.~
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pieņemto lēmumu.

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

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekli:

ll'rtt R.Jermaļonoksr J.Valters

~~"ģ V.Lazdāns
~V
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