VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530
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NORAKSTS
organizētā iepirkuma

„Darba apavu iegāde”
(ID. Nr. VAS „LAU” 2017/63)

Ziņojums
(Komisijas sēdes Protokols Nr.2)
Rīgā, 2017.gada 2.februārī
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 16.janvāra
rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-12 (turpmāk - Rīkojums), izveidota
iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu:
Komisijas priekšsēdētājs:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists;

Komisijas locekļi:

Jānis Padēls, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas vadītājs;
Ilgvars Muzikants, Tehniskā departamenta Kvalitātes
vadības sistēmas daļas vadītājs;
Edvīns Bičevskis, Tehniskā departamenta Darba un
vides aizsardzības daļas vadītājs;

Komisijas sekretārs:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists.

Dienas kārtībā:
1. Vispārīga informācija par iepirkumu;
2. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma „Darba apavu iegāde” pārtraukšanu.
Sēdē piedalās trīs komisijas locekļi: Kristaps Juškevics, Jānis Padēls un Edvīns Bičevskis
(turpmāk tekstā - Komisija) un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.
1. Vispārīga informācija par iepirkumu:
 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2017/63;
 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 31/01/2017;
 Līguma priekšmeta apraksts: „Darba apavu iegāde”;
 Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 pantā noteiktajai
kārtībai;
 Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu, kurš tiek noteikts, summējot
visu vienu vienību cenas;
 Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils ielā 4,
1.stāvā;
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 13/02/2017 plkst.10:00.
2. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma „Darba apavu iegāde” pārtraukšanu:
Ņemot vērā to, ka VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” organizētā iepirkuma „Darba apavu
iegāde” (turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikuma 2.pielikumā (Tehniskais un finanšu piedāvājums)
nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas (grozīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā ietvertās prasības), un

pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 6.11.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 11.daļu,
Komisijas locekļi ar 3 (trim) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
NOLĒMA:
1) pārtraukt iepirkuma procedūru „Darba apavu iegāde”;
2) publicēt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju
vadības sistēmā paziņojumu par Iepirkuma pārtraukšanu;
3) organizēt jaunu iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas.


Citu jautājumu vai iebildumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisijas locekļi:

_____/personiskais paraksts/______/Jānis Padēls/

_____/personiskais paraksts/______/Edvīns Bičevskis/

Komisijas sekretārs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

NORAKSTS PAREIZS
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
iepirkumu komisijas sekretārs
K.Juškevics___________________
Rīgā, 2017. gada 2.februārī
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