AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Auces novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Auces Novada VĒSTIS” iespiešana
un piegāde”
Aucē, 2018.gada 21.decembrī
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116331, Jelgavas iela 1,Auce, Auces novads,
LV-3708
Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar PIL 9. panta
regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2018/16
Iepirkuma priekšmets: Auces novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Auces Novada
VĒSTIS” iespiešana un piegāde
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā: 03.12.2018.
Iepirkuma komisija: Auces novada pašvaldības iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar
apstiprināta ar Auces novada pašvaldības 30.08.2017. domes sēdes lēmumu Nr.296 (protokols
Nr.9, 21.§).
Komisijas priekšsēdētāja: Ingrida Kalve
Komisijas locekļi: Inese Valtere, Ilmārs Matvejs, Gints Memmēns, Guntis Šēfers
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma Nolikumā
Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot
vērā viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 14.decembra plkst.10.00
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:
Nr.
Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, Piedāvājuma cena
Piedāvājuma cena
p.k.
fiziskai personai - vārds, uzvārds)
EUR bez PVN
EUR bez PVN
pēc
aritmētisko
kļūdu labošanas
1.
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
21 584,68
21 582,40
Aritmētisko kļūdu labojums:
Iepirkuma pretendenta SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” iesniegtajā finanšu piedāvājumā tika
konstatētas un labotas sekojošas aritmētiskas kļūdas: finanšu piedāvājuma tabulas 1.ieraksta 4. un
8. kolonnā, 2.ieraksta 6.un 8.kolonnā un līdz ar to tika labota piedāvājuma kopējā līgumcena bez
PVN no EUR 21 584,68 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri euro 68 centi) uz
EUR 21 582,40 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit divi euro 40 centi), pievienotās
vērtības nodoklis (PVN) no EUR 4 532,78 (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro 78 centi)
uz EUR 4 532,30 (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro 30 centi) un kopējā līgumcena ar
PVN no EUR 26 117,46 (divdesmit seši tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 46 centi) uz EUR
26 114,70 (divdesmit seši tūkstoši viens simts četrpadsmit euro 70 centi).
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena:
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvājuma cenu – SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ.
Nr.40103037514, par iepirkuma cenu 21582,40 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti
astoņdesmit divi euro 40 centi), neieskaitot PVN.
Informācija par izslēgtajiem pretendentiem un noraidītajiem piedāvājumiem, pamatojoties
uz iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu:
Nav izslēgtu pretendentu.
Komisijas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

I.Kalve
I.Matvejs
G.Memmēns
G.Šēfers

