Informatīvs paziĦojums par
„Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceĜu/ielu un laukumu uzturēšana 2014./15. gada
ziemas periodā”
rezultātiem.
1. Iepirkuma nosaukums: „Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceĜu/ielu un laukumu
uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā”
2. Piešėiršanas metode: Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā
3. Pasūtījuma piešėiršanas identifikācijas numurs: Apes ND 2014/22
4. Pasūtītājs: Apes novada dome
5. Iepirkuma priekšmets: Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceĜu/ielu un laukumu
uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā
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Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums,
fiziskai personai - vārds, uzvārds)
Fiziska persona (pašnodarbinātais)
Ernests Purakalns
Reă. Nr. 11039512657
Adrese: „Vosukalni”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337
Telef.: 28327006
e-pasts: ernijs6@inbox.lv
Fiziska persona (pašnodarbinātais)
Ints Vadonis
Reă. Nr. 01117911364
Adrese: Rūpniecības iela 6b, Ape, ,
Apes novads, LV-4337
Telef.: 29138312
e-pasts: baint@inbox.lv
SIA „Salviko”
Reă. Nr. 44103084981
Adrese: „Jaunvēveri”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337
Telef.: 29467707
Fakss: 64324133
e-pasts: egonsapinis@inbos.lv
SIA „ApiĦi”
Reă. Nr. 43201015145
„ApiĦi”, Apes pagasts,Apes novads,
LV-4337
Telef.: 64324132
Fakss: 64324133
e-pasts: sia.apini@inbos.lv

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

Laiks

15.12.2014.

950

15.12.2014.

951

15.12.2014.

1350

15.12.2014.

1351

Piedāvāju
ma cena
euro
bez PVN

N.p.k.

6. SaĦemtie piedāvājumi:

1.daĜa
Vērtējamā cena - 643.96 euro

2. daĜa
Vērtējamā cena – 358.28 euro

1. daĜa
Vērtējamā cena - 638.29 euro
2. daĜa
Vērtējamā cena – 341.86 euro

1daĜa
Vērtējamā cena - 642.21 euro
2. daĜa
Vērtējamā cena – 342.25 euro

7. Komisija konstatēja, ka visi iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām, Pretendenti
iesnieguši visus prasītos dokumentus un informāciju.
8. Komisija konstatēja un laboja matemātiskās kĜūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, par to
paziĦojot Pretendentiem.
9. Iepirkuma Nolikuma 11.4. punktā paredzēts, ka par uzvarētāju iepirkumā tiks atzīts Pretendenta
piedāvājums ar piedāvāto zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām
un, kas nav nepamatoti lēts.
Salīdzinot piedāvātās cenas, nav pamata uzskatīt kādu no piedāvājumiem par nepamatoti lētu.
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Cenu salīdzināšanas tabula ar komisijas labojumiem
Pretendents
DaĜas
Ernests Purakalns
Ints Vadonis

1. daĜa
Vērtējamā cena euro bez
PVN
643.96
643.97
nepiedāvā

SIA „Salviko”
SIA „ApiĦi”

2. daĜa
Vērtējamā cena euro bez PVN

638.29
642.21

nepiedāvā
358.28
1503.05
341.86
342.25

10.Komisija konstatē, ka Pretendents, kurš atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām ar zemāko
piedāvāto cenu par abām daĜām ir SIA „Salviko” un tam būtu piešėiramas līguma slēgšanas
tiesības.
11. Komisija pārbauda Pretendentu, kuriem būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības PIL 82 panta
prasībām un konstatēja, ka nav tādu apstākĜu, kuru dēĜ Pretendents SIA „Salviko” būtu izslēdzami
no iepirkuma.
12. Komisija nolēma ieteikt slēgt līgumu par iepirkuma 1. daĜu „Pašvaldības autoceĜu uzturēšana
Apes pagasta teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā” un iepirkuma 2. daĜu ”Pašvaldības ielu
un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā” ar SIA
„Salviko”, Reă. Nr. 44103084981; adrese: „Jaunvēveri”, Apes pagasts, Apes novads LV-4337;
Telef.: 29467707; Fakss: 64324133; e-pasts: egonsapinis@inbos.lv
saskaĦā ar Pretendenta piedāvājumu, kur vienas reizes visu ceĜu/ielu/laukumu tīrīšanas cena bez
PVN ir:
1. daĜā „Pašvaldības autoceĜu uzturēšana Apes pagasta teritorijā 2014/15. gada ziemas periodā”
ir 638.29 euro (seši simti trīsdesmit astoĦi euro un 29 centi)
2. daĜā ”Pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana Apes pilsētas teritorijā 2014/15. gada ziemas
periodā” ir 341.86 euro (trīs simti četrdesmit viens euro un 86 centi)
13. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieĦemšanas datums: 15.12.2014.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Muceniece

2

