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Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela
19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Komisijas priekšsēdētājs: A.Liškovskis
Komisijas locekļi: L.Danileviča, J.Zvaigzne, D.Grubins
Komisijas izveidošanas pamatojums: Ķekavas novada Domes 2009.gada 7.jūlija lēmums
Nr.4.§ (Prot. Nr.2), 2010.gada 8.aprīļa lēmums Nr.1.§ 1.1. (Prot. Nr.9), 2010.gada 10.februāra
lēmums Nr.1.§ 1. (Prot. Nr.2), 2011.gada 24.februāra lēmums Nr.8.§ 2. (Prot. Nr.3),
2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.6.§ 2. (Prot. Nr.13)
Nepiedalās:
Protokolē: L.Blate
Darba kārtība:
1. Piedāvājumu noformējumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude
Iepirkuma komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājums izstrādāts un noformēts atbilstoši
iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un iesniegtā pretendenta atlases dokumentu
atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu
Nr.p.k.
Pretendents
atbilstības pārbaude
1.
SIA „Aimasa”
atbilst
2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Iepirkumu komisija ir novērtējusi, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
Nr.p.k.

Pretendents

Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

1.

SIA „Aimasa”

atbilst

3. Piedāvājumu vērtēšana
3.1. Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi, vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.
3.2. Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
3.3. Iepirkumu komisija ir vērtējusi piedāvājumu saskaņā ar nolikumā noteiktajiem vērtēšanas
kritērijiem.
3.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija ir atzinusi SIA „Aimasa”,
reģistrācijas numurs 44103032138, piedāvājumu.
3.5. Iepirkumu komisija ir pārbaudījusi informāciju Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā par
to, ka SIA „Aimasa”, reģistrācijas numurs 44103032138, 2013.gada 23.jūnijā nav VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

4. Lēmuma pieņemšana
Izvērtējot iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā, Iepirkumu komisija nolemj, ka
iepirkuma līgums tiks slēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Aimasa”, vienotais
reģistrācijas numurs 44103032138, par piedāvāto līgumcenu Ls 39 771,34 (bez PVN),
garantija: 24 mēneši.
Sēdi slēdz plkst. 12:00
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