IZRAKSTS
Iepirkuma
„Pirmā pasaules kara fortifikācijas elementa – betona ugunspunkta
būvdarbi”
komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr. LKM 2016/2-4
(identifikācijas Nr. LKM 2016/2)
Rīgā, 2016. gada 6. jūlijā
Valsts pasūtītājs: Latvijas Kara muzejs

Komisijas priekšsēdētājs:

Juriste J.Poplavska – Novikova

Komisijas locekļi:

Budžeta un finanšu nodaļas galvenā
grāmatveža vietniece I.Robežniece
Viduslaiku un jauno laiku vēstures
nodaļas vadītājs D.Poziņš
Saimniecības nodaļas vadītājs
A.Stašāns

Sekretāre:

Lietvedības un personāla nodaļas vecākā
lietvede L.Balode

Iepirkuma komisija izveidota ar Latvijas Kara muzeja 04.01.2016. rīkojuma Nr.1-22/1
„Par Publisko iepirkumu komisiju saimnieciskās darbības nodrošināšanai”.
[..]
SIA „AV PROJEKTS” par “Pirmā pasaules kara fortifikācijas sistēmas elementa –
betona ugunspunkta būvdarbi ” veikšanu;
Pretendentu nosaukumi,
reģ.nr.,
piedāvātās līgumcenas
(bez PVN)

1) SIA „ BūvenergoA”
Reģ.Nr.43603014154
EUR 40 711,15;
2) SIA „ AV PROJEKTS”
Reģ.Nr.42102001611
EUR 25 648,96;
3) SIA „ JC Warehouse”
Reģ.Nr.40103347144
EUR 27 940,98;

Noraidītie pretendenti (ja
1) SIA „BūenergoA”
tādi ir) un to
Piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu un tehniskās
noraidīšanas iemesli
specifikācijas prasībām, tomēr nav ar zemāko cenu.
1) SIA „JC Warehouse”
Piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu un tehniskās
specifikācijas prasībām, tomēr nav ar zemāko cenu.
Uzvarētāja salīdzinošās
priekšrocības

Atbilstība Iepirkuma noteikumu un tehniskās specifikācijas
prasībām, zemākā piedāvājuma cena

[..]
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8². panta devīto
daļu un Iepirkuma noteikumu VI daļu nolemj: par uzvarētāju iepirkumā
“Pirmā pasaules kara fortifikācijas sistēmas elementa – betona ugunspunkta
būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. LKM 2016/2) atzīt un līguma slēgšanas
tiesības piešķirt:
SIA „AV PROJEKTS”, Nr. 42102001611, par kopējo līgumcenu EUR 25648,96
bez PVN (EUR 31035,24 ar PVN).
Iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
[..]
Komisijas sēdes priekšsēdētāja: /personiskais paraksts/
Komisijas locekļi:
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J.Poplavska - Novikova
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/personiskais paraksts/
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