Informatīvs paziņojums
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma
Bruģēta laukuma izveide Skolas iela 4, Apē
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”
5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”
projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros rezultātiem.
(identifikācijas Nr. Apes ND 2018/8 ERAF)

1. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872
2. Piedāvājumu iesniegšana līdz 03.04.2018. plkst.14.00
Saņemto piedāvājumu skaits: viens.

SIA “SiMC”, reģ. Nr. 40103669962

29.03.2018.

Piedāvājuma
cena
euro bez
PVN

1.

Iesniegš. datums

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

Laiks

N.p.
k.

1045

49 520.57

3. Komisija pārbaudīja Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām un secināja, ka Pretendents un tā
iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Pretendents un tā piedāvātie
speciālisti pārbaudīti www.bis.gov.lv
4. Pretendents piedāvā darbus veikt 2 (divi) mēnešu laikā no to uzsākšanas brīža, neieskaitot tehnoloģisko
pārtraukumu, ja tāds tiks piemērots;
5. Pretendents apakšuzņēmējus nepiesaista, kā arī nebalstās uz citu finansiālajām un tehniskajām spējām;
6. Saskaņā ar Nolikuma 4.8. punktā definēto un Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļā noteikto
kārtību, iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
MK noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv ,vai uz to neattiecas šī likuma 9.panta 8. daļā
definētie izslēgšanas noteikumi dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena
(03.04.2018.) un dienā, kad tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 09.04.2018.),
un konstatē, ka nav tādu gadījumu, kuru dēļ Pretendents būtu izslēdzams no iepirkuma.
7. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma ieteikt Pasūtītājam slēgt līgumu ar SIA “SiMC” par
piedāvāto cenu EUR bez PVN 49 520.57 (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un57 centi ).
8. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 09.04.2018.
Komisijas priekšsēdētāja: /paraksts/ Inese Muceniece
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