
IZRAKSTS 

Iepirkuma 

“Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana”  

piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas protokols Nr.17/6-13.3 

 
2017.gada 13.aprīlī                  Ventspilī 

       

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 

 

Iepirkumu komisijas sastāvs: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils pilsētas 

domes 2013.gada 26.jūlija lēmumu Nr.145 „Par Ventspils pilsētas domes komisijām un padomēm” 

 

Komisijas locekļi:  

A.Gūtmanis - Komisijas priekšsēdētājs 

G.Ikerts - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 

I.Pozdejeva, E.Didrihsone, E.Feldmane, S.Rozentāle, S.Juškeviča, A.Mirvis, D.Smirnovs, V.Trusevičs, A.Damanis, 

L.Ivanovska 

 

G.Grūbe – Pašvaldības SIA “ŪDEKA” tehniskais direktors (08.12.2016., Pilnvaras Nr. 1-14/645) 
 

Komisijas sēdē nepiedalās: 

L.Ivanovska 

 

Sanāksmi vada: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A.Gūtmanis. 

 

Protokolē Komisijas sekretāre: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas locekle S.Juškeviča. 

 

Darba kārtība:  
1. Pretendentu atlase. 

2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

3. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 
 

Paziņojums par iepirkumu publicēts internetā Iepirkumu uzraudzības biroja, PSIA “ŪDEKA” un Ventspils 

pilsētas mājas lapās 2017. gada 27.martā 

 

Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana. 

 

Iepirkuma metode: Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta prasībām. 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: UDEKA 2017/13 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums ar kritēriju – cena. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumus varēja iesniegt līdz 2017.gada 7.aprīlim, 

plkst.13:30 pašvaldības SIA „ŪDEKA” administrācijas ēkas 1.stāva 2.kabinetā, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-

3602, darba dienās no 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00, bet piektdienās līdz 16:00, piedāvājumus 

iesniedzot personīgi Agnesei Atvarei, tālr. 63607263, fakss 63607866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv , 

vai personai, kas viņu aizstāj, vai nosūtot pa pastu vai kurjerpastu. 2017.gada 7.aprīlī no 13:30 līdz 14:00 

piedāvājumi iesniedzami Ventspils pilsētas domes 2.stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī. 

 

 

 

Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana notika 2017.gada 7.aprīlī plkst.14:00 Ventspils 

pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā, Iepirkumu komisijas sanāksmē . 

 

 

 

mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
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Iepirkuma noteiktajā termiņā saņemtie piedāvājumi: 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukumus Datums un laiks Piedāvātā  

līgumcena euro 

Avanss 

euro 

Piezīmes  

 

1. 

 

SIA “TERMES” 06.04.2017. 

10:41 

1) 4972,80 

2) 368,46 

3) 570,96 

  

2. 

 

SIA “Latvijas Nacionālais 

metroloģijas centrs” 

07.04.2017. 

9:51 

 

1) 5905,30 

  

3. 

 

SIA “OROLS ŪDENS 

UZSKAITE” 

07.04.2017. 

10:32 

 

1) 7103,48 

 

  

4. 

 

SIA “V&V VentMet 

laboratorija” 

07.04.2017. 

13:45 

1) 4901,76 

2) 162,74 

3) 253,32 

  

 
Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esam personīgi ieinteresēti konkrēta pretendenta 

izvēlē vai darbībā un neesam saistīti ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma 25. panta izpratnē. Savu darbu 

Komisijā apņemamies veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasības, ciktāl tie ir 

saistoši un saistīti ar šī iepirkuma procedūru. 

 

Ja piedāvājumu atvēršanā atklāsies, ka ir apstākļi, kuru dēļ var uzskatīt, ka Komisijas loceklis ir personīgi 

ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, viņš par to nekavējoties paziņos, Komisijā turpmāk 

nepiedalīties un pārtrauks savu darbību šajā iepirkuma procedūrā. 

 

Komisijas locekļi apliecina, ka ar iepirkuma materiāliem, pretendentu piedāvājumiem (dokumentiem un to saturu) 

netiks iepazīstinātas trešās personas, ka, bez pretendenta piekrišanas netiks izpausta pretendenta piedāvājumā 

sniegtā un iepirkuma procedūras laikā iegūtā informācija, izņemot informāciju un dokumentus, kas Publisko 

iepirkumu likuma ietvaros noteikti kā vispārīgi pieejamā informācija. 

Komisijas locekļi apliecina, ka netiks izpausta iepirkuma norises gaita.  

 

1. Pretendentu atlase 

  

Tika pārbaudīti pretendentu atlasei iesniegtie dokumenti. Izskatot pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību 

iepirkuma nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka SIA “TERMES”, SIA “Latvijas Nacionālais 

metroloģijas centrs”, SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE” un SIA “V&V VentMet laboratorija” iepirkuma 

nolikumā minētajām atlases prasībām atbilst. 

 

Līdz ar to,  

komisija nolemj: 

 

Pretendentu SIA “TERMES”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, SIA “OROLS ŪDENS 

UZSKAITE” un SIA “V&V VentMet laboratorija” iesniegtos piedāvājumus izskatīt. 

 

Balsojums:   Par __12___;              Pret____nav__;              

  

 

2. Iesniegto piedāvājumu atbilstības pārbaude 

 

Tika izskatīti pretendentu SIA “TERMES”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, SIA “OROLS 

ŪDENS UZSKAITE” un SIA “V&V VentMet laboratorija” iesniegtie piedāvājumi. Komisija konstatē, ka 

pretendentu SIA “TERMES”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, SIA “OROLS ŪDENS 

UZSKAITE” un SIA “V&V VentMet laboratorija” iesniegtie piedāvājumi iepirkuma nolikuma prasībām 

atbilst. 
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Līdz ar to,  

komisija nolemj: 

 

Pretendentu SIA “TERMES”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, SIA “OROLS ŪDENS 

UZSKAITE” un SIA “V&V VentMet laboratorija” iesniegtos piedāvājumus izvērtēt. 

 

Balsojums:   Par ___12___;             Pret___nav__;   

 

 

 

3. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija konstatē, ka SIA “V&V VentMet laboratorija” 

iesniegtais piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un piedāvātā līgumcena atbilst Pašvaldības 

SIA “ŪDEKA” plānotajiem budžeta līdzekļiem. 

 

Pamatojoties uz to, ka Piedāvājumu izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums, 

kura izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju – cena, ja pretendents atbilst 

atlases prasībām, un iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikuma un tā pielikumu prasībām,  

 

Komisija nolemj: 

 

par uzvarētāju iepirkumā “Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana” ar identifikācijas nr. UDEKA 2017/13 

atzīt pretendentu SIA “V&V VentMet laboratorija”. 

 

Atļaut pasūtītājam slēgt līgumu ar uzvarētāju. 

 

Pasūtītājs ir pārliecinājies, ka uz Pretendentu SIA “V&V VentMet laboratorija” neattiecas 9.panta astotās 

daļas izslēgšanas nosacījumi. 

 

Balsojums:    Par __12____;         Pret___nav__;   

 

Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā nav personiskas ieinteresētības PIL 25. panta 

izpratnē. 

 

 

Komisijas locekļu paraksti:   

 

 

 

 

 


