Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Pasažieru autobusa piegāde”
identifikācijas Nr. RCK 2018/1

IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
Iesniegto piedāvājumu atvēršana un lēmums par līguma noslēgšanu
Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī

Nr.2018/1-2

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk –
RCK), reģ. Nr. 90000025357, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050.
2. Iepirkumu komisija izveidota ar RCK direktores 2014. gada 26. novembra
rīkojumu Nr.01-2/104
3. Iepirkumu komisijas sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – direktore I.Lūse
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece – direktora vietniece studiju un
pētniecības darbā S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas locekļi:
Būvniecības katedras vadītājs J.Niedre,
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska,
jurists R.Beļevičs.
Pieaicinātais speciālists – iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavotājs
V.Bičkovs.
Komisija ir lemttiesīga.
Protokolē: jurists R.Beļevičs.
4. Iepirkumā iesniegts viens piedāvājums. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un
konstatē, ka tā ārējais noformējums atbilst nolikuma prasībām, iesniegts
caurauklots sējums, kurā iekļauti pieprasītie dokumenti. Nolasa pretendenta
piedāvāto līgumcenu bez PVN:
N.p.k. Pretendenta nosaukums
Pretendenta reģ. Nr.
Piedāvātā cena EUR,
Komercreģistrā
bez PVN
1.
SIA “FS Noma”
40103440166
33677.00
5. Turpinājumā slēgtā sēdē Komisija kopā ar pieaicināto speciālistu izskata un
izvērtē iesniegto piedāvājumu un atzīst, ka vienīgā pretendenta SIA “FS Noma”
iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
6. par iepirkumu dokumentāciju atbildīgais darbinieks, jurists R.Beļevičs veic
pārbaudi publiskos reģistros, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā
Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ. Tā kā
pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā iepriekšminēto apstākļu dēļ,
komisija vienbalsīgi (par: 5, pret: nav, atturas: nav) nolemj:
7. Noslēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu SIA “FS Noma”, reģ. Nr. 40103440166,
par Pasažieru autobusa Ford Transit FT 460 Trend piegādi par pretendenta
piedāvāto līgumcenu 33677.00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Komisijas priekšsēdētāja slēdz sēdi.
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