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JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
Reģistrācijas Nr.1047003153, Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
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Jēkabpilī,

IEPIRKUMA
“Lietota pasažieru autobusa piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai”
identifikācijas Nr. JAK/2018/4
LĒMUMS
2018.gada 9.aprīlī

I. Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs:

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Izveidota uz direktora 21.06.2017. rīkojuma
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums:
Nr.1.-27/30 pamata
Lietota pasažieru autobusa piegāde Jēkabpils
Iepirkuma nosaukums:
Agrobiznesa koledžai
Iepirkuma identifikācijas numurs:
JAK/2018/4
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)
Iepirkuma pamatojums:
9.pants
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB: 23.03.2018.
Izvērtēšanas kritēriji saimnieciski
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.1.punktu –
visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:
viszemākā cena
II. Informācija par pretendentiem un pieņemto lēmumu
33 000,00
Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus, to SIA “Latursus”
piedāvātās līgmcenas (EUR, bez PVN):
SIA “Arden Trade”
33 000,00
SIA
“Arden
Trade”
piedāvātais
transportlīdzeklis Isuzu Turquoise neatbilst
tehniskās specifikācijas prasībām, proti,
saskaņā
ar
tehnisko
piedāvājumu
transportlīdzeklim sēdekļi nav ar ādas apdari
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas
un tas nav aprīkots ar stiprinājumiem papildus
pamatojums:
bagāžnieka pievienošanai autobusa aizmugurē.
Līdz ar to pretendenta piedāvājums,
pamatojoties
uz
iepirkuma
nolikuma
9.4.2.punktu, tika noraidīts kā neatbilstošs
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma SIA “Latursus”
līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja reģ.Nr.41703002740
piedāvātā līgumcena bez PVN:
EUR 33 000,00
Pretendenta kavlifikācija un piedāvājums
atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tā
Par
uzvarētāju
noteiktā
pretendenta piedāvājums saskaņā ar nolikuma 10.1.punktā
salīdzinošās priekšrocības:
noteikto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju ir
atzīts
par
saimnieciski
visizdevīgāko
piedāvājumu.

III. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības
vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētāja

A.Aleksejeva

Komisijas locekļi

A.Landzāne
Z.Ozola

