Vecumnieku novada domes
iepirkuma komisijas
LĒMUMS
2.daļā „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā, Vecumnieku novadā”
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 19. jūlijā

1. Komisijas izveidošanas pamats: Vecumnieku novada Domes 26.07.2017. sēdes lēmums
(sēdes prot. Nr.10, 20.§).
2. Iepirkums „Jumtu remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām” (ID Nr.
VND 2018/4) Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
3. Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933.
4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
Nr.p Pretendents
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
.k.
2.daļa
SIA „Balti Construction”
1.
19275,84
SIA Firma „KONSTANTS”
2.
15104,75
SIA „MALI M”
15410,94
3.
Pēc aritmētiskās kļūdas labojuma -15270,84 (cena,
ko ņem vērā vērtējot)
SIA „HB service”
4.
25715,12
5. Pamatojums lēmumam par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu
Neviens pretendenta piedāvājums netika noraidīts.
6. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu, un līgumcena
Pretendents
Iepirkuma daļa Līgumcena bez
PVN, EUR
SIA „MALI M”
Reģistrācijas Nr. 43603070700
2.
15270,84
Juridiskā adrese: Bebru ceļš 50, Jelgava, LV-3001
7. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
SIA Firma „KONSTANTS” 10.07.2018. atsaucis savu piedāvājumu iepirkuma „Jumtu
remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām” (ID Nr. VND 2018/4) 2.daļā
„Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā, Vecumnieku novadā”.
Uzvarētājs izraudzīts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta septītajai un
trīspadsmitajai daļai. Izraudzītais piedāvājums iepirkuma 2.daļā ir ar zemāko cenu un
atbilst nolikuma prasībām. Attiecībā uz izraudzīto pretendentu nav iestājies neviens no PIL
9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
Komisijas priekšsēdētājs:
Domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Finanšu nodaļas vadītāja-budžeta ekonomiste
Komisijas locekļi:
Nekustamā īpašuma speciāliste
Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists
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