Id.Nr.CSDD 2017/66
Sarunu procedūras
“Transportlīdzekļu informācijas sistēmas elementu (vizuālās informācijas nesēju)
izgatavošana un piegāde” (CSDD 2017/66)
ZIŅOJUMS
Rīgā

2018.gada 24.janvārī

Pasūtītājs - valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”,
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, ar 2017.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.11.11-20/259
izveidoja iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
Direktora vietnieks Ģirts Rorbaks
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks TKSI priekšnieks Jānis Liepiņš
TKSI priekšnieka vietnieks Aldis Adiņš
Komisijas loceklis
TKSI inspektors Mareks Maļavko
Komisijas loceklis
TKSI inspektors Ainārs Āboliņš
Komisijas loceklis
Vispārējās daļas sagādes un saimniecības speciālists
Komisijas loceklis
Roberts Skudra
Komisijas sekretāre - juriste A.Bigača
Transportlīdzekļu informācijas sistēmas
elementu (vizuālās informācijas nesēju) izgatavošana un piegāde

Līguma
priekšmets
Līguma
noslēgšanas
datums

Iepirkuma
procedūras
veids, izvēles
pamatojums

2018.gada 23.janvāris. Atbilstoši 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
180.punktam Pasūtītājs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par iepirkuma
procedūru un publicē to pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad
noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās.
Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas
2.punkta c) apakšpunktu. Autortiesību objekts ir uz uzņēmuma J.H. Tönnjes
E.A.S.T. GmbH & Co KG radītā produkta individualizēšanas un drošības
elementu salikums, kas nodrošina vizuālās informācijas nesēja vizuālo
atpazīstamību ar maksimālu aizsardzību un drošību pret uzlīmes viltošanas
iespējām, uz kuru visas tiesības, īpašumtiesības un intereses (ieskaitot
autortiesību īpašumtiesības) pieder J.H. Tönnjes E.A.S.T. GmbH & Co KG, līdz
ar to vienīgais, kas šādu vajadzību var nodrošināt ir Vācijas uzņēmums J.H.
Tönnjes E.A.S.T. GmbH & Co KG.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākās cenas piedāvājums.
Piedāvājumu iesniedza sarunu procedūrā uzaicinātais uzņēmums – J.H.Tonnjes E.A.S.T.
GmbH & Co.KG (DE178879582). Minētā uzņēmuma piedāvājuma cena EUR 6 649 500,00.
Informācija par piedāvājumu vērtēšanu – J.H.Tonnjes E.A.S.T. GmbH & Co.KG piedāvājums
atbilstošs nolikumā izvirzītajām nolikuma prasībām.
Informācija par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – iepirkuma komisija nolēma līguma
slēgšanas tiesības piešķirt uzņēmumam J.H.Tonnjes E.A.S.T. GmbH & Co.KG, jo tās
piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu 6 649 500,00 eiro bez PVN ir atzīts par viszemākās cenas
piedāvājumu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ģ.Rorbaks

