Informatīvs paziņojums
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma
Apes novada pašvaldības grants ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes” posma pārbūve
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

rezultātu
(identifikācijas Nr. Apes ND 2018/22 ELFLA)

1. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872
2. 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.; 25.01.2018. lēmums Nr.12, prot. Nr.1,13.p.
3. Iepirkums izsludināts IUB 04.06.2018. Piedāvājumu iesniegšana līdz 15.06.2018. plkst. 10.00

1.
2.
3.
4.

Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)
SIA “SORMA”, reģ. Nr. 54103031261

SIA “Kikuti -99”, reģ. Nr. 44101030310
SIA “8 CBR” reģ. Nr. 43903002559
AS “TREV-2 GRUPP” reģ, Nr. 10047362

Pretendentu piedāvātās cenas
EUR bez PVN

Iesniegšanas
datums

Laiks

14.06.2018.
15.06.2018.
15.06.2018.
15.06.2018.

1302
828
936
945

SIA “SORMA”

SIA “Kikuti -99”

SIA “8 CBR”

159 897.21

155 907.73

194 715.42

Komers.
statuss

N.p.k.

4. Saņemti četri piedāvājumi:

mazs
mazs
vidējs
vidējs

AS “TREV-2 GRUPP”

164 873.34

5. Komisija pārbaudīja Pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām un secināja, ka Pretendenti un to
iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Iesniegtie piedāvājumi (t.sk.
tehniskie piedāvājumi) skaidri un saprotami. Matemātiskas kļūdas piedāvājumos netika konstatētas.
Iepirkumu komisija Pretendentus un to piedāvāto speciālistu atbilstību pārbaudīja www.bis.gov.lv
6. Saskaņā ar Nolikumu komisija izvēlējās piedāvājumu (saskaņā ar PIL 51. panta 4.daļu), kurš atbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas
nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9.pantā 8. daļā minēto apstākļu dēļ, atbilst Nolikuma
nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
7. Komisija salīdzināja Pretendentu piedāvātās cenas un konstatēja, ka lētākais piedāvājums ir
SIA “Ķikuti- 99” un šim Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
8. Saskaņā ar Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļā noteikto kārtību, iepirkumu
komisija pārbaudīja 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 (15.06.2018.) un dienā, kad tiks
pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (20.06.2018.), un konstatē, ka nav tādu
gadījumu, kuru dēļ SIA “Ķikuti- 99” būtu izslēdzams no iepirkuma.
9. Komisija vienbalsīgi nolēma ieteikt Pasūtītājam līgumus slēgt ar SIA “Ķikuti- 99” par piedāvāto
summu EUR bez PVN 155 907.73 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņi euro un 73
centi)

10. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 20.06.2018.
11. Iepirkuma komisijas sastāvs, kas pieņēma lēmumu: Inese Muceniece, Jānis Ločs, Liene Apine,
Jānis Liberts.

Komisijas priekšsēdētāja: /paraksts/ Inese Muceniece

1

