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

“Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā”
rezultātu
(identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10)

1. Pasūtītājs: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, reģ. Nr. 90000035872
2. Komisijas izveidošanas pamatojums: Apes novada domes 24.05.2018. lēmums Nr.76, prot. Nr. 6, 9.

SIA “Katlumāja”, reģ. Nr. 40003978707
SIA “JT Unimetal”, reģ. Nr. 40103854259

02.07.2019.
02.07.2019.

Laiks

euro bez PVNPiedāvātā cena

1.
2.

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

Iesniegšanas
datums

N.p.k.

3. Iepirkums izsludināts IUB 19.06.2019.. Piedāvājumu iesniegšana līdz 02.07.2019. plkst. 10.00
4. Saņemti divi piedāvājumi:

903
919

22 437.00
33 686.00

5. Komisija pārbaudīja Pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām un secināja, ka abi Pretendenti un to
iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.
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 “Katlumāja” 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 ( 02.07.2019.) un dienā, kad
tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ( 10.07.2019.), un konstatē, ka nav tādu
gadījumu, kuru dēļ SIA “Katlumāja” būtu izslēdzams no iepirkuma.
9. Komisija vienbalsīgi nolēma ieteikt Pasūtītājam līgumus slēgt ar SIA “Katlumāja” par piedāvāto
cenu EUR bez PVN 22 437.00 (divdesmit divi tūkstoši četi simti trīsdesmit septiņi euro);
10. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 10.07.2019.
11.Vienbalsīgs lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas maiņu pieņemts Apes novada
Iepirkuma komisijas sēdē 19.07.2019. (Protokola Nr. 10-3)
Pamatojums: Izvēlētā Pretendenta SIA “Katlumāja” pārstāvis Nolikuma noteiktajā kārtībā (piecu darba
dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas par līguma slēgšanu) nav ieradies slēgt līgumu, kā arī nav sazinājies
ar Apes novada domes priekšsēdētāju par citu līguma slēgšanas laiku. Pasūtītājs uzskata, ka SIA
“Katlumāja” nevar izpildīt paredzētās saistības un atsakās slēgt līgumu.
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā e-vēstule par iepirkuma rezultātu un uzaicinājumu slēgt līgumu
nosūtīta 10.07.2019.

Komisijas priekšsēdētāja: /paraksts/ Inese Muceniece
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