Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB)
reģ. Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: Juridisko pakalpojumu sniegšana
IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR.: VPVB 2016/1
(Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8².panta sešpadsmito daļu, ievērojot, ka
iepirkuma priekšmets ir
Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojums)
Iepirkuma CPV kods: 79140000-7 (Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas
pakalpojumi)

IEPIRKUMA ZIŅOJUMS (LĒMUMS)
Rīgā, 2016.gada 27.jūnijā.
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Vides pārraudzības valsts birojs, reģ.
Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045.
2. Iepirkuma priekšmets: Juridisko pakalpojumu sniegšana.
3. Iepirkuma nomenklatūras kods: 79140000-7.
4. Iepirkuma identifikācijas numurs: VPVB 2016/1.
5. Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2
pantu, ievērojot, ka iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma
2.pielikuma B daļas pakalpojums – 8.2 panta (16) daļa.
6. Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais
paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā
internetā un VPVB mājaslapā internetā: n/a
7. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Komisijas
priekšsēdētāja:

Direktora vietniece, Piesārņojuma novērtēšanas
daļas vadītāja Indra Kramzaka

Komisijas locekļi:

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļas vecākā
eksperte Vineta Maskava
Piesārņojuma novērtēšanas
eksperte Liene Babre

daļas

vecākā

Komisija izveidota saskaņā ar VPVB 31.05.2016. rīkojumu Nr.19 „Par
iepirkuma komisijas izveidi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā”.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles
kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, ja
par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums:
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Pretendentu noteiktās kvalifikācijas prasības iekļautas 10.06.2016. Nolikumā
Nr.1.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saskaņā ar 10.06.2016. Nolikuma Nr.1
4.3.apakšpunktu – piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR) bez PVN par
juridisko pakalpojumu sniegšanu mēnesī, kas atbilst šajā nolikumā
norādītajām prasībām.
10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: 22.06.2016. plkst. 16:00, Vides
pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.
11. Saņemtie piedāvājumi:
1.tabula

N.p.k.

Pretendents

Iesniegšanas laiks

1.

Zvērināts advokāts Jānis
Vaits

22.06.2016.,
plkst. 15:25

Piedāvātā cena mēnesī
(euro bez PVN)
1985,00

12. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu uz 18 mēnešiem:
Zvērināts advokāts Jānis Vaits, ar piedāvāto līgumcenu 1985,00 euro mēnesī,
kas 18 mēnešos sastāda 35 730,00 euro bez pievienotā vērtības nodokļa.
Līgums tiks slēgts uz 18 (astoņpadsmit) mēnešiem par kopējo līguma
summu 35 730,00 euro bez PVN 21%.

Komisijas priekšsēdētāja:
Indra Kramzaka
Komisijas locekļi:
Vineta Maskava
Liene Babre
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