IZRAKSTS

IEPIRKUMA
Koncertzāles “Lielais dzintars” stikla konstrukciju mazgāšanas pakalpojums
identifikācijas Nr. Lielais Dzintars 2019/2
iepirkuma komisijas
sēdes protokols Nr.3
Liepājā

2019.gada 17.maijā

Komisijas sēde notiek sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”, turpmāk – SIA “Lielais
Dzintars”, biroja telpās Liepājā, Radio ielā 8, sēdes sākums plkst. 14.00.
Pasūtītājs: SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas numurs: 42103067790, juridiskā adrese: Radio iela
8 Liepāja, LV – 3401.
Iepirkuma priekšmets: Koncertzāles “Lielais dzintars” stikla konstrukciju mazgāšana
Iepirkums noris saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa -

SIA “Lielais Dzintars” valdes loceklis

Iepirkumu komisijas locekļi:
Agnese Blumberga Iveta Tumaščika -

SIA “Lielais Dzintars” biroja vadītāja
SIA “Lielais Dzintars” juriste

Sēdi vada: A.Kaupa
Protokolē: I.Tumaščika
Darba kārtība: Iepirkuma pārtraukšana
1. A.Kaupa komisiju iepazīstina ar saņemtajiem piedāvājumiem un piedāvājumu cenām.
Iesniegtie piedāvājumi un cenas:
N.p.k.
1.
2.
3.

Pretendents

Piedāvājumā norādītā
cena bez PVN (EUR)

SIA Softhouse, 40003708375
SIA Clean R, 40003682818
SIA BCS, 40103290822

37371,50
26886,60
24954,40

2. A.Kaupa atkārtoti informē komisijas locekļus par summu, kas plānota SIA “Lielais Dzintars”
budžetā attiecībā uz koncertzāles logu mazgāšanas pakalpojumu. Informējot iepriekšējā iepirkuma
pretendentus par iepirkuma pārtraukšanu, tika lūgts samazināt piedāvājumu summu. Summas
faktiski nav samazinātas.
SECINĀJUMI: SIA “Lielais Dzintars” budžetā nav pietiekamu līdzekļu līguma slēgšanai.
3. I.Tumaščika informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu,
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
4. A.Kaupa izsaka priekšlikumu pārtraukt iepirkumu un sludināt jaunu iepirkumu.

Komisija nolemj:
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, pārtraukt iepirkumu
“Koncertzāles “Lielais dzintars” stikla konstrukciju mazgāšana”, identifikācijas Nr.
Lielais Dzintars 2019/2.
2. Uzdot I.Tumaščikai triju darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot un publicēt
publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma
pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi
šim lēmumam mājas lapā www.lielaisdzintars.lv.
3. Uzdot I.Tumaščikai par pieņemto lēmumu informēt iepirkuma pretendentus.
Sēde beidzas plkst. 14.20
Protokols sagatavots uz 1 lapas abām pusēm.
Iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs:

A. Kaupa
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