Informatīvs paziņojums par iepirkuma
Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā iepirkums
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”

rezultātiem.

1.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes
ceļu rajons, reģ. Nr.40003356530
Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Biroja adrese: Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4301
Tālr. 29160419, fakss 64321978
e-pasts: aluksne@lau.lv

Laiks

18.04.2016.

10.55

euro

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

bez PVN

Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
cena

N.p.k.

1. Iepirkuma nosaukums: „Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”.
2. Piešķiršanas metode: Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā.
3. Pasūtījuma piešķiršanas identifikācijas numurs: Apes ND 2016/4.
4. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872.
5. Iepirkuma priekšmets: Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā.
6. Iesniegts viens piedāvājums:

1.daļa 21330.90
2.daļa 3279.92
3.daļa 5946.42

7. Pretendentu izvēles kritērijs: Piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbildīs Nolikuma, t.sk. Tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām.
8. Pretendenta piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām un virzīts turpmākai vērtēšanai.
9. Komisija nolēma:

1) piešķirt līguma slēgšanas tiesības VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes
ceļu rajons, reģ. Nr.40003356530, piedāvātā cena:
- par 1.daļu „Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Apes pilsētas un Apes

pagasta teritorijā’’ – EUR 25810.39 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti
desmit euro 39 centi), t.sk PVN EUR 4479.49 (četri tūkstoši četri simti
septiņdesmit deviņi euro 49 centi);
- par 2. daļu „Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Trapenes pagasta
teritorijā” – EUR 3968.70 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro
70 centi), t.sk. PVN EUR 688.78 (seši simti astoņdesmit astoņi euro 78
centi);
- par 3. daļu „Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Gaujienas pagasta
teritorijā’’ – EUR 7195.17 (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci
euro 17 centi), t.sk PVN EUR 1248.75 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit
astoņi euro 75 centi),
kā vienīgajam piedāvājumam, kas atbilst nolikumā izvirzītajiem piedāvājuma
nosacījumiem;
10. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 26.04.2016.

Komisijas priekšsēdētājas p.i.

Arvis Markus

1

