AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Bēnes ielas gājēju celiņa posma izbūve Aucē”
Aucē, 2017.gada 29.maijā
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, reģ.Nr.90009116331, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV3708.
Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar PIL 9. panta
regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2017/10/ELFLA.
Iepirkuma priekšmets: Bēnes ielas gājēju celiņa posma izbūve Aucē, Auces novadā atbilstoši SIA
“ACB Projekts” izstrādātajam būvprojektam “Bēnes ielas gājēju celiņa posma izbūve” un saskaņā ar
iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā: 13.05.2017.
Iepirkuma komisija: Auces novada pašvaldības iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar Auces novada
pašvaldības 24.07.2013. domes sēdes lēmumu Nr.223 (protokols Nr.8, 31.§).
Komisijas priekšsēdētāja: Ingrida Kalve
Komisijas locekļi:
Vija Keršus ; Inese Valtere, Gints Memmēns, Guntis Šēfers
Komisijas sekretāre: Ilga Kleinberga
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma Nolikumā
Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām
iepirkuma noteikumu prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 25.maija plkst.10.00
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:
N.
p.k
.

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

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TALCE”

132 781,47

2.

SIA “Uzars bruģēšana”

114 441,47

3.

Pilnsabiedrība “AKN” (Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “INKO BŪVE” un Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “NEGOCIO”)

118 862,41

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 “Uzars bruģēšana”, reģ.
1

Nr.53603028391, par iepirkuma cenu 114 441,47 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši četri simti
četrdesmit viens euro un 47 centi) neieskaitot PVN.
Informācija par izslēgtajiem pretendentiem un noraidītajiem piedāvājumiem, pamatojoties
uz iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu:
Nav.
Papildus ziņas: procesuālās ekonomijas nolūkos iepirkuma komisija ir veikusi pretendentu
kvalifikācijas atbilstības un tehnisko piedāvājumu pārbaudi tikai SIA “Uzars bruģēšana”, kuram
potenciāli varētu būt piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
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