NORAKSTS
LĒMUMS
Iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā,
piemērojot sešpadsmitās daļas 2.punktu
“Tulkošanas tiesību karjeras atbalsta metodikas krājumam "ACTIVE
ENGAGEMENT" iegāde”
id. Nr. VIAA 2016/07
Rīgā 2016. gada 26.maijs
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Pasūtītājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.
Iepirkuma identifikācijas numurs – VIAA 2016/07.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko
cenu (Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam –
pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja
tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar
konkrētu piegādātāju).
Pretendents, kurš iesniedza piedāvājumu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
Nr.p.k.

Pretendenta
nosaukums

Piedāvājuma
iesniegšanas laiks un
reģistrācijas numurs

Piedāvātā cena bez
PVN

Ergon
04.04.2016., reģ.Nr.1.5000.00
Communications
40.3/1954
5. Piedāvājumi, kuros veikti aritmētisko kļūdu labojumi: Nav
6. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: Nav.
7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 26.maijs.
8. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:
Ergon Communications, nodokļu maksātāju reģ. Nr.GST # 894929868, adrese:
3811 Moncton Street, P.O Box 31862, Steveston Village, Richmond, B. C. v7e 0B5,
nosakot, ka kopējā līgumcena ir 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un nulle centi);
9. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības:
Pretendentam, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – Ergon Communications
atbilst visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu un pretendents
atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam – pasūtītājs var
piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tādu iemeslu
dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu
piegādātāju.
10. Ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,
tad iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
1.

(personiskais paraksts) /A.Joma/
(personiskais paraksts) /I.Kažmēre /
NORAKSTS PAREIZS
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas
vadītāja A.Skrīvere
Rīgā 2016.gada 27.maijā
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