Informatīvs paziņojums par iepirkuma
Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā iepirkums

KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU
VAJADZĪBĀM 2017./2018. GADA APKURES SEZONĀ
rezultātiem.
1. Iepirkuma nosaukums: Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
2017./2018. gada apkures sezonā (ID:Apes ND 2017/20)
2. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872

N.p.k.

3. Iesniegti trīs piedāvājumi:
Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

Laiks

Piedāvājuma cena par
iepirkuma daļām1 ar
piegādi
euro bez PVN

2.

SIA „Akvarius”, reģ. Nr. 40103031530

31.08.2017.

1048

1. daļa -4 122.00
2. daļa -3 297.60
3. daļa -8 244.00
4. daļa -4 122.00

Adrese: Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024
Telefons: 67546517; 26339943
Fakss:67870405; e-pasts: akvarius@akvarius.lv

4. Pretendentu izvēles kritērijs: Pilnībā Nolikuma nosacījumiem un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs
piedāvājums un nodrošina zemāko cenu par katru iepirkuma daļu.
5. Iesniegtais piedāvājums ir pilnībā atbilstošs Nolikuma prasībām. Matemātiskas kļūdas netiek konstatētas.
Pretendents spēj izpildīt Tehniskajā specifikācijā noteiktās granulu kvalitātes un piegādes prasības.
Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8. daļā minētie izslēgšanas nosacījumi
dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena (04.09.2017.) un dienā, kad tiek pieņemts
lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (04.07.2017.)
6. Komisija vienbalsīgi nolēma ieteikt pasūtītājam par granulu piegādi pašvaldības iestādēm līgumu slēgt ar
SIA „Akvarius”, reģ. Nr. 40103031530; par piedāvāto cenu ar piegādi bez PVN sekojoši:
6.1. par 1. daļu - 4 122.00 euro (četri tūkstoši viens simts divdesmit divi euro);
6.2. par 2. daļu – 3 297.60 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņii euro un 60 centi);
6.3. par 3. daļu – 8 244.00 euro (astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro);
6.4. par 4. daļu - 4 122.00 euro (četri tūkstoši viens simts divdesmit divi euro);
Kopējā līguma cena par visām iepirkuma daļām bez PVN– 19 785.60 euro (deviņpadsmit tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit pieci euro un 60 centi).
7. Komisijas izveidošanas pamatojums:
Apes novada domes 22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. nr. 15, 5p.
28.07.2016. lēmums Nr. 108, prot. Nr. 12,3. p.
8. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 04.09.2017.

Komisijas priekšsēdētāja

1

/paraksts/
Inese Muceniece

Iepirkuma daļas: 1. daļa- “Kokskaidu granulu piegāde sociālās aprūpes centram „Trapene”
2. daļa- “ Kokskaidu granulu piegāde pirmskolas izglītības iestāde „Vāverīte”
3. daļa- “ Kokskaidu granulu piegāde Vidagas Sikšņu pamatskolai “
4. daļa- “ Kokskaidu granulu piegāde Virešu saieta namam “
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