Informatīvs paziņojums
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma
Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai
rezultātiem.
1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai
Apes novada pašvaldībai (identifikācijas Nr. Apes ND 2019/14)
2. Izsludināts IUB mājas lapā 06.08.2019.
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:
20.08.2019. plkst. 1000 Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē,
Nav paredzēta publiska piedāvājumu atvēršana.
4. Iesniegti divi piedāvājumi:
Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Piedāvājuma iesniegšanas
datums

SIA “Sabiedriskais autobuss” /48503004916/
SIA “ANDO” /4410344156/

19.08.2019.
19.08.2019.

Laiks
13.00
16.00

5.Abiem Pretendentiem visi dokumenti ir iesniegti un piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām.
6.Apakšuzņēmēji nav piesaistīti.
7. Saskaņā ar Nolikuma 12.4. punktā definēto, komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Piedāvājums tiek noteikts pēc sekojošiem izvēles kritērijiem un to skaitliskām vērtībām
(maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits K= 100)

- Vidējā cena par autobusa nomu (EUR / 1 km)
(A) - 60 punkti;
- Vidējā cena par autobusa nomu (stāvēšana) (EUR/ 1 stunda) (B) – 40 punkti;
A=60 x ZA/PA, kur A – cenas par autobusa nomu (EUR/1 km) novērtējums punktos
ZA - zemākā vidējā piedāvātā cena par autobusa nomu (EUR/1 km).
PA - pretendenta vidējā piedāvātā cena par autobusa nomu (EUR/1 km)
B=40 x ZB/PB, kur B– cenas par autobusa nomu (stāvēšana) novērtējums punktos
ZB– zemākā vidējā piedāvātā cena par autobusa nomu (stāvēšana) (EUR/1stunda)
PB - pretendenta vidējā piedāvātā cena par autobusa nomu (stāvēšana) (EUR/1st )
SIA
“Sabiedriskais autobuss”
/iegūtie punkti/
57.29
40.00
K=97.29

Vidējā cena par autobusu nomu (EUR/1 km)
Vidējā cena par autobusu nomu (stāvēšana) (EUR/1 st.)
KOPĀ

SIA “ANDO”
/iegūtie punkti/
60.00
25.20
K=85.20

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ir SIA “Sabiedriskais autobuss” ar kopējo punktu skaitu 97.29.
8. Saskaņā ar Nolikumu komisija pārbaudīja SIA “Sabiedriskais autobuss” Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/Certificates/CertificateRequest.aspx?, vai uz to neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļā minētie izslēgšanas nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas pēdējā
dienā (20.08.2019.) un dienā, kad tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
(26.08.2019.); vai uz Pretendentu neattiecas likuma “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likums” 11.1 pants, un konstatē, ka nav tādu gadījumu, kuru dēļ SIA “Sabiedriskais autobuss”
būtu izslēdzams no iepirkuma.
9. Komisija vienbalsīgi nolemj Līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Sabiedriskais autobuss” par
piedāvātajām cenām un ieteikt Pasūtītājam slēgt līgumu;
10. Komisijas izveidošanas pamatojums: Apes novada domes 24.05.2018. lēmums Nr.76, prot. Nr. 6, 9.
11. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 26.08.2019.
Komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece /paraksts/
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