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Sēdē piedalās:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sarmīte Pastere un komisijas locekļi Līga Baumane
un Artūrs Tribis (tālāk tekstā – Iepirkuma komisija).
Sēdi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sarmīte Pastere, protokolē Artūrs Tribis.
Darba kārtība :
1. Piedāvājumu atvēršana;
2. Pretendentu atlase, piedāvājumu izvērtēšana.
1. Piedāvājumu atvēršana.
Sarmīte Pastere informē, ka Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā
„Par juridisko pakalpojumu sniegšanu” (iepirkuma identifikācijas numurs – LVAFA
2015/1), ir saņemts 1 (viens) pretendenta piedāvājums.
Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums iesniegts atbilstoši nolikuma 9. punkta
prasībām un konstatē, ka tas ir noformēts atbilstoši.
Sēdes vadītājs atver iesniegto pretendenta piedāvājumu un nosauc pretendenta,
piedāvājuma iesniegšanas datumu un piedāvāto līgumcenu euro bez PVN:

Pretendents
Zvērināts advokāts Jānis Dzirnieks

Iesniegšanas
datums
11.12. 2015.

Piedāvātā
līgumcena (EUR
stundā bez PVN)
79

Piedāvātā kopējā
līgumcena (EUR
bez PVN)
39 900

Komisija pārbauda pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 10.
punta prasībām un konstatē, ka tas ir noformēts atbilstoši šīm prasībām.
2. Pretendentu atlase, piedāvājumu izvērtēšana
Izvērtējot pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām
(Nolikuma 17.punkts), komisija konstatē, ka:
2.1.Pretendenta zvērināts advokāts Jāņa Dzirnieka atbilstība.
2.1.1. Izvērtējot pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma un pasūtītāja
nolikumā izvirzītajām prasībām netika konstatēta neatbilstība.

Komisija, balsojot ar 3 balsīm ”par”, vienbalsīgi nolēma atzīt, ka pretendents atbilst
Publisko iepirkumu likuma un pasūtītāja prasībām un nodot pretendenta piedāvājumu
tālākai vērtēšanai.

3. Komisijas locekļi, ņemot vērā to, ka pretendenta piedāvātā cena nepārsniedz
iepirkumam paredzētos līdzekļus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta noteikumus, nolikuma 7. punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju –
zemākā cena, balsojot, ar 3 balsīm „par”, vienbalsīgi nolēma:
3.1.izvēlēties pretendenta zvērināta advokāta Jāņa Dzirnieka piedāvājumu un slēgt
ar pretendentu iepirkuma līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu
nolikuma 12.2. punktā minētajā termiņā (no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017.
gada 31. decembrim) par cenu EUR 79 stundā (septiņdesmit deviņi euro
stundā), neskaitot PVN, nosakot kopējo līguma summu EUR 39 900 apmērā,
neskaitot PVN;
3.2.Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā paziņot par pieņemto lēmumu
pretendentiem un publicēt attiecīgu informāciju LVAFA mājas lapā un
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
4. Sēdes vadītājs sēdi slēdz.

Iepirkuma komisijas locekļi

S. Pastere
L. Baumane
A. Tribis

