IEPIRKUMA KOMISIJAS
SĒDES

PROTOKOLS

2017.gada 23.oktobris
Stopiņu novadā

Nr. GEKO 2017/10-26

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU PROCEDŪRU
Atklāta konkursa Nr. GEKO 2017/09/02
„Darba apģērbu, darba apavu un darba aizsarglīdzekļu iegāde”
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: SIA „Getliņi EKO”, reģ.nr. 40003367816, Kaudzīšu iela 57, Rumbula,
Stopiņu novads, LV-2121.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. GEKO 2017/09/02
3. Datums, kad paziņojams par līgumu publicēts IUB mājas lapā internetā: 2017.gada 13.septembris.
4. Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu.
5. Līguma priekšmets: Darba apģērbu, darba apavu un darba aizsarglīdzekļu iegāde.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs:
•
•
•
•
•
•
•

G.Kampe
Jurists/iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
A.Pēkšēns
Tehniskais direktors/iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks
R.Timma
Valdes loceklis/ iepirkuma komisijas loceklis
V.Frolovs
Drošības konsultants/iepirkuma komisijas loceklis
R.Kalējs
Atkritumu apsaimniekošanas nod.vad./iepirkuma komisijas loceklis
M.Kalnkaziņa Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja/iepirkuma komisijas locekle
E.Daubere
Personāla speciāliste/iepirkuma komisijas sekretāre

7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz
„Publisko iepirkumu likuma” 24. pantu un ar SIA „Getliņi EKO” valdes sēdes priekšsēdētāja rīkojumu
Nr.221 no 2017.gada 26.jūlija „Par pastāvīgas iepirkumu komisijas izveidi”.
8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
9. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017. gada 4.oktobrim.
10. Pretendentu piedāvājumu atvēršanas:
10.1. Vieta – Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121;
10.2. Datums – 2017.gada 4.oktobris;
10.3. Laiks – plkst. 11:00.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši savus piedāvājumus (iesniegšanas secībā), kā arī piedāvātās
cenas:
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi:
• SIA “EDIKO” – 30 963.74 EUR bez PVN;
• SIA “Multiteks” – 32 294.69 EUR bez PVN.
Iepirkuma daļa Nr.2 – Darba apavi:
• SIA “Multiteks” – 11 116.13 EUR bez PVN;
• SIA “Grif” – 12 061.88 EUR bez PVN.
Iepirkuma daļa Nr.3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi:
• SIA “TAMREX” – 18 662.40 EUR bez PVN;
• SIA “Multiteks” – 8 752.40 EUR bez PVN;
• SIA “Grif” – 8 599.50 EUR bez PVN;
• SIA “Dinoss” – 9 513.50 EUR bez PVN.
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12. Pretendenta nosaukums, ar kuru 23.10.2017. tika pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, līgumcena:
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi:
12.1. Pretendents – SIA “EDIKO” (reģ.nr.40203096497),
12.2. Līgumcena – 30 963.74 EUR (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro septiņdesmit
četri centi) bez PVN.
Iepirkuma daļa Nr.2 – Darba apavi:
1.1. Pretendents – SIA “Multiteks” (reģ.nr.40003274200),
1.2. Līgumcena – 11 116.13 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts sešpadsmit euro trīspadsmit
centi) bez PVN.
Iepirkuma daļa Nr.3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi:
1.1. Pretendents – SIA “Dinoss” (reģ.nr.40003269322),
1.2. Līgumcena – 9 513.50 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro piecdesmit centi) bez
PVN.
13. Piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums:
13.1. Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.2.apakšpunktu, Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma
atbilstību nolikuma noteiktajām noformējuma prasībām:
13.1.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “TAMREX”, SIA “EDIKO”, SIA “Multiteks”, SIA “GRIF”
un SIA “Dinoss” iesniegtie piedāvājumi atbilst konkursa nolikumā noteiktajām
noformējuma prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt visu pretendentu
iesniegtos piedāvājumus.
13.2. Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.2. apakšpunktu, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu
iesniegtos dokumentus.
13.2.1. Iepirkumu komisija konstatē, ka visu pretendentu iesniegtie dokumenti atbilst konkursa
nolikuma 3.2. apakšpunkta prasībām.
13.2.2. Ievērojot augstāk minēto, Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt visu
pretendentu iesniegtos piedāvājumus.
13.3. Saskaņā ar konkursa nolikuma 5.4. apakšpunktu, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu
iesniegtos Tehniskos piedāvājumus.
13.3.1. Iepirkuma komisija nolemj lūgt sniegt skaidrojumu SIA „EDIKO” vai piedāvātais darba
apģērbs būs izgatavots un piegādāts atbilstoši tehniskajiem raksturojumiem (auduma
sastāvs, krāsu salikums, u.tml.), kas norādīti iepirkuma tehniskajā specifikācijā.
13.3.2. Iepirkuma komisija nolemj lūgt SIA “TAMREX” un SIA “GRIF” sniegt piedāvājuma
precizējumu par Preces piegādes termiņu un Preces garantijas laiku.
13.3.3. Iepirkuma komisija nolemj lūgt SIA “Dinoss” sniegt piedāvājuma precizējumu par Preces
piegādes termiņu.
13.3.4. Iepirkumu komisija konstatē, ka SIA “Multiteks” iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst
konkursa nolikuma prasībām.
13.4. Iepirkumu komisija ir saņēmusi SIA “TAMREX”, SIA “EDIKO”, SIA “Grif” un SIA “Dinoss”
sniegtos skaidrojumus un precizējumus par pretendentu iesniegtajiem tehniskajiem
piedāvājumiem.
13.5. Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.5. apakšpunktu, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu
iesniegtos finanšu piedāvājumus.
13.5.1. Iepirkumu komisija konstatē, ka SIA “EDIKO” iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir radusies
aritmētiskā kļūda. Pēc aritmētiskās kļūdas labojuma, kopējā piedāvājuma cena ir
30 963.74 EUR bez PVN. Saskaņā ar konkursa nolikuma 5.3.3. punktu Iepirkumu komisija
par kļūdas labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo SIA “EDIKO”.
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13.5.2. Iepirkumu komisija konstatē, ka SIA “TAMREX” iesniegtajā finanšu piedāvājumā par
Iepirkuma daļu Nr.3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi nav norādīta pozīcija Nr.12 Ceļu
aizsargi. Ievērojot iepriekš minēto, Iepirkuma komisija nolemj noraidīt SIA “TAMREX”
iesniegto piedāvājumu.
13.5.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka SIA “Multiteks”, SIA “Grif” un SIA “Dinoss” iesniegtie
finanšu piedāvājums atbilst konkursa nolikuma prasībām.
13.6. Iepirkumu komisija ir saņēmusi SIA “EDIKO” apstiprinājumu par aritmētiskās kļūdas labojumu
(kopējā labotā piedāvājuma summa ir 30 963.74 EUR bez PVN).
13.6.1. Ievērojot augstāk minēto, Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt abu
pretendentu iesniegtos piedāvājumus, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Tiek pielietoti šādi vērtēšanas kritēriji un maksimālās skaitliskās vērtības:
Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālās skaitliskās
vērtības

1.

Preces kopējā cena (K1)

70

2.

Preces piegādes termiņš (dienas pēc pasūtījuma veikšanas) (K2)

20

3.

Garantijas laiks dienās (K3)

10

13.6.2. Piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu, atbilstoši kritērijam K1, tiek piešķirti 70
izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma punkti
tiek aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 70 x (zemākā cena / izvērtējamā piedāvājuma
līgumcena).
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi

Pretendents
SIA “EDIKO”
SIA “Multiteks”

EUR
30 963.74
32 294.69

Punkti
70
70 x (30 963.74/32 294.69)= 67.1

EUR
11 116.13
12 061.88

Punkti
70
70 x (11 116.13/12 061.88)= 64.5

Iepirkuma daļa Nr.2 – Darba apavi

Pretendents
SIA “Multiteks”
SIA “Grif”

Iepirkuma daļa Nr.3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi

Pretendents
SIA “Multiteks”
SIA “Grif”
SIA “Dinoss”

EUR
8 752.40
8 599.50
9 513.50

Punkti
70 x (8 599.50/8 752.40)= 68.8
70
70 x (8 599.50/9 513.50)= 63.3

13.6.3. Piedāvājumam ar vismazāko piegādes laiku, atbilstoši kritērijam K2, tiek piešķirti 20
izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma punkti
tiek aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 20 x (vismazākais piegādes laiks / izvērtējamais
piegādes laiks).
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi

Pretendents
SIA “EDIKO”
SIA “Multiteks”

Piegādes laiks (dienas)
20
20

Punkti
20
20
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Iepirkuma daļa Nr. 2 – Darba apavi

Pretendents
SIA “Multiteks”
SIA “Grif”

Piegādes laiks (dienas)
20
28

Punkti
20
20 x (20/28) = 14.3

Iepirkuma daļa Nr. 3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi

Pretendents
SIA “Multiteks”
SIA “Grif”
SIA “Dinoss”

Piegādes laiks (dienas)
20
28
10

Punkti
20 x (10/20) = 10
20 x (10/28) = 7.1
20

13.6.4. Piedāvājumam ar lielāko garantijas laiku, atbilstoši kritērijam K3, tiek piešķirti 10
izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma punkti
tiek aprēķināti sekojoši: 10 x (izvērtējamais garantijas laiks/vislielākais garantijas laiks).
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi

Pretendents
SIA “EDIKO”
SIA “Multiteks”

Garantijas laiks (dienās)
24 mēn (730 dienas)*
12 mēn (365 dienas)*

Punkti
10
10 x (365/730) = 5

Garantijas laiks (dienās)
12 mēn (365 dienas)*
12 mēn (365 dienas)*

Punkti
10
10

Iepirkuma daļa Nr. 2 – Darba apavi

Pretendents
SIA “Multiteks”
SIA “Grif”

Iepirkuma daļa Nr. 3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi

Pretendents
SIA “Multiteks”
SIA “Grif”
SIA “Dinoss”

Garantijas laiks (dienās)
12 mēn (365 dienas)*
12 mēn (365 dienas)*
24 mēn (730 dienas)*

Punkti
10 x (365/730) = 5
10 x (365/730) = 5
10

*Lai izvērtētu Pretendentu piedāvāto garantijas laiku atbilstoši konkursa nolikuma 5.3.1.punktā noteiktajam
(garantijas laiks dienās), Iepirkuma komisija pieņem, ka 12 mēnešu periods ir 365 dienas.
13.6.5. Iepirkuma komisija apkopo iesniegto vērtējumu rezultātus un piešķirto punktu skaitu.
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Vērtēšanas kritērijs

SIA “EDIKO”

SIA “Multiteks”

Preces kopējā cena (K1)
Preces piegādes termiņš (dienas pēc pasūtījuma
veikšanas) (K2)
Garantijas laiks dienās (K3)

70

67.1

20

20

10

5

100

92.1

Vērtēšanas kritērijs

SIA “Multiteks”

SIA “Grif”

Preces kopējā cena (K1)
Preces piegādes termiņš (dienas pēc pasūtījuma
veikšanas) (K2)
Garantijas laiks dienās (K3)

70

64.5

20

14.3

10

10

100

88.8

KOPĀ:
Iepirkuma daļa Nr.2 – Darba apavi
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

KOPĀ:
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Iepirkuma daļa Nr. 3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Vērtēšanas kritērijs

SIA “Multiteks”

SIA “Grif”

SIA “Dinoss”

Preces kopējā cena (K1)
Preces piegādes termiņš (dienas pēc
pasūtījuma veikšanas) (K2)
Garantijas laiks dienās (K3)

68.8

70

10

7.1

63.3
20

5

5

10

83.8

82.1

93.3

KOPĀ:
Iepirkuma komisija par konkursa uzvarētāju atzīst:

Iepirkuma daļa Nr.1 (Darba apģērbi) SIA “EDIKO” iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto izdevīguma punktu
skaitu 100.
Iepirkuma daļa Nr.2 (Darba apavi) SIA “Multiteks” iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto izdevīguma punktu
skaitu 100.
Iepirkuma daļa Nr.3 (Individuālie darba aizsarglīdzekļi) SIA “Dinoss” iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto
izdevīguma punktu skaitu 93.3.
13.7.
Komisija, lai pārbaudītu, vai uz pretendentiem SIA “EDIKO”, SIA “Multiteks” un SIA “Dinoss”,
kuriem atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu
piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. pantā
norādītie izslēgšanas nosacījumi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
noteiktajā kārtībā ieguva šādu informāciju:
Iepirkuma daļa Nr.1 – Darba apģērbi:
12.7.1. par PIL 42. pantā pirmās daļas 1.punktā minēto no Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra (Sodu reģistra):
•

pretendentam SIA „EDIKO” nav tādu tiesību aktu pārkāpumu par kuriem pretendents
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora
priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem
pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies regulējošos tiesību aktos
paredzētais noilgums (E-IZZIŅA par iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos paredzētajiem
pārkāpumiem - sērija SRA Nr.31142965 - 7405533 un SRA Nr.31142965 - 7405393);

12.7.2. par PIL 42. pantā pirmās daļas 2.punktā minēto no Valsts ieņēmumu dienesta:
•

pretendentam SIA „EDIKO” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav konstatēti
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro (E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu - sērija NO
Nr.31142970 - 7405426);

•

pretendentam SIA „EDIKO” nav konstatēti nodokļu parādi dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (E-IZZIŅA par
nodokļu nomaksas statusu (sērija NO Nr. 31142965 - 7405547);

12.7.3. par PIL 42. pantā pirmās daļas 1.punktā minēto no Uzņēmuma reģistra:
•

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pretendenta SIA „EDIKO” (E-IZZIŅA par likvidācijas,
maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem – Sērija URA Nr. 31142965
- 7405400) maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai
pārtrauktu saimniecisko darbību.

Iepirkuma daļa Nr.2 – Darba apavi:
12.7.4. par PIL 42. pantā pirmās daļas 1.punktā minēto no Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra (Sodu reģistra):
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•

pretendentam SIA „Multiteks” nav tādu tiesību aktu pārkāpumu par kuriem pretendents
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora
priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem
pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies regulējošos tiesību aktos
paredzētais noilgums (E-IZZIŅA par iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos paredzētajiem
pārkāpumiem - sērija SRA Nr.31142965 - 7405535 un SRA Nr.31142965 - 7405395);

12.7.5. par PIL 42. pantā pirmās daļas 2.punktā minēto no Valsts ieņēmumu dienesta:
•

pretendentam SIA „Multiteks” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav
konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro (E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu - sērija NO
Nr.31142970 - 7405425);

•

pretendentam SIA „Multiteks” nav konstatēti nodokļu parādi dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (E-IZZIŅA par
nodokļu nomaksas statusu (sērija NO Nr. 31142965 - 7405546);

12.7.6. par PIL 42. pantā pirmās daļas 1.punktā minēto no Uzņēmuma reģistra:
•

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pretendenta SIA „Multiteks” (E-IZZIŅA par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem – Sērija URA
Nr. 31142965 - 7405401) maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu,
apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Iepirkuma daļa Nr.3 – Individuālie darba aizsarglīdzekļi:
12.7.7. par PIL 42. pantā pirmās daļas 1.punktā minēto no Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra (Sodu reģistra):
•

pretendentam SIA „Dinoss” nav tādu tiesību aktu pārkāpumu par kuriem pretendents
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora
priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem
pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies regulējošos tiesību aktos
paredzētais noilgums (E-IZZIŅA par iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos paredzētajiem
pārkāpumiem - sērija SRA Nr.31142965 - 7405399 un SRA Nr.31142965 - 7405397);

12.7.8. par PIL 42. pantā pirmās daļas 2.punktā minēto no Valsts ieņēmumu dienesta:
•

pretendentam SIA „Dinoss” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav konstatēti
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro (E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu - sērija NO
Nr.31142970 - 7405427);

•

pretendentam SIA „Dinoss” nav konstatēti nodokļu parādi dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (E-IZZIŅA par
nodokļu nomaksas statusu (sērija NO Nr. 31142965 - 7405545);

12.7.9. par PIL 42. pantā pirmās daļas 1.punktā minēto no Uzņēmuma reģistra:
•

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pretendenta SIA „Dinoss” (E-IZZIŅA par likvidācijas,
maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem – Sērija URA Nr. 31142965
- 7405402) maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai
pārtrauktu saimniecisko darbību.

13.8.
Komisija, ņemot vērā pretendentu SIA “EDIKO”, SIA “Multiteks” un SIA “Dinoss” iesniegtā
piedāvājumu atbilstību konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītā piedāvājuma izvēles
kritērijam: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vienbalsīgi NOLĒMA:
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13.8.1. SIA “EDIKO” atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā un piešķirt SIA “EDIKO” līguma
slēgšanas tiesības par Iepirkuma 1.daļā minēto Preču piegādi;
13.8.2. SIA “Multiteks” atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā un piešķirt SIA “Multiteks” līguma
slēgšanas tiesības par Iepirkuma 2.daļā minēto Preču piegādi;
13.8.3. SIA “Dinoss” atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā un piešķirt SIA “Dinoss” līguma
slēgšanas tiesības par Iepirkuma 3.daļā minēto Preču piegādi;
13.8.4. nosūtīt visiem konkursa pretendentiem rakstisku paziņojumu par augstāk minēto
iepirkuma komisijas lēmumu.
14. Citi jautājumi, iebildumi vai labojumi netika izteikti.
15. Pasūtītājs nav pieņēmis lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.
16. Pasūtītājs nav atzinis nevienu piedāvājumu par nepamatoti lētu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

G.Kampe

____________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
vietnieks:

A.Pēkšēns

____________________

Iepirkuma komisijas loceklis:

R.Timma

____________________

Iepirkuma komisijas loceklis:

V.Frolovs

____________________

Iepirkuma komisijas sekretāre:

E.Daubere

____________________
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