LĒMUMS
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā
„Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas
piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2018.gadā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. BIOR 2018/7/EJZF)
Rīgā

2018. gada 28. februārī

Pasūtītāja nosaukums: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
(turpmāk – Institūts).
Iepirkuma identifikācijas numurs: BIOR 2018/7/EJZF.
Iepirkuma priekšmets: mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā Baltijas
jūrā un Rīgas jūras līcī monitorings.
Iepirkuma metode: iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora A. Bērziņa 2018. gada 6. februāra
rīkojumu Nr.15.
Komisijas priekšsēdētāja: Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs D.Ustups.
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Institūta Iepirkumu nodaļas vadītāja B. Skuja.
Komisijas locekļi:
Institūta Grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece E. Barkāne;
Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Informācijas un datu nodaļas vadītājs A.Kozlovskis.
Komisijas sekretāre: Institūta Juridiskās nodaļas vadītāja H.Bila.
Pamatojoties uz Institūta direktora A.Bērziņa 2018. gada 20. februāra rīkojumu Nr.22, Institūta
Grāmatvedības nodaļas vadītāja Dz. Brice pilda komisijas locekles pienākumus Institūta Grāmatvedības
nodaļas vadītājas vietnieces E. Barkānes vietā.
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 06.02.2018.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības – ir norādītas nolikuma 2. nodaļā.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no
piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā
specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai
izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto
tikai cenu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.02.2018., plkst. 11:00.
Saņemtais piedāvājums:
Pretendents
(juridiskas personas nosaukums)
SIA “Zvejnieku kompānija “GRIFS””,
51203002971
Piedāvājuma vērtēšana:

Piedāvājuma cena, EUR
(bez PVN)
14 478,00

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta iesniegtos atlases dokumentus un tehnisko piedāvājumu
atbilstoši iepirkuma nolikuma noteiktajam un konstatē, ka tie atbilst nolikumam un tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām.
Komisija nolemj: piedāvājumu virzīt turpmākai vērtēšanai.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un konstatē, ka tas atbilst
nolikumam.
Komisija nolemj: piedāvājumu virzīt turpmākai vērtēšanai.
Iepirkuma komisija pārbauda publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju un konstatē, ka uz
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības – SIA “Zvejnieku kompānija “GRIFS””,
reģistrācijas Nr. 51203002971, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie
izslēgšanas noteikumi.
Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikumam nolemj iepirkumā izvēlēties saimnieciski
visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām:
Pretendents
(juridiskas personas nosaukums, reģ.Nr.)
SIA “Zvejnieku kompānija “GRIFS””,
51203002971

Piedāvājuma cena, EUR
(bez PVN)
14 478,00

Pretendents, kurš iesniedza piedāvājumu iepirkumā un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkuma komisijas lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas.
Pielikumā: Izdrukas no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas.
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