AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS
par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Auces novada pašvaldības ielu un ceļu klātnes planēšanas darbi 2017.gadā”
Aucē, 2017.gada 27.martā
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, 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 2017/5
Iepirkuma priekšmets: Auces novada pašvaldības ielu un ceļu klātnes planēšanas darbi 2017.gadā
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā: 15.03.2017.
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 27.marts plkst.10.00
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:
Nr.
p.k.

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

Iepirkuma daļas Nr.

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

1.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu
uzturētājs”

1.daļa
2.daļa
3.daļa

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Auces
komunālie pakalpojumi”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu
Būvnieks”

2.daļa

14786.54
14076.80
9825.78
Kopā: 38689.12
12491.12

3.

1.daļa
2.daļa
3.daļa

15291.09
14518.19
8793.99
Kopā: 38603.27
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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 attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā:
- iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Auces pilsētas, Vecauces pagasta un Vītiņu pagasta ielas un
ceļi” Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr.40003356530,
juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV- 1073 par iepirkuma cenu 14786.54 EUR
(četrpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro 54 centi), neieskaitot PVN;
- iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Bēnes pagasta un Ukru pagasta ielas un ceļi” Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Auces komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.45103000574, juridiskā
adrese: Miera iela 29, Auce, LV- 3708 par iepirkuma cenu 12491.12 EUR (divpadsmit
tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro 12 centi), neieskaitot PVN;
- iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Lielauces pagasta un Īles pagasta ceļi” Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Ceļu Būvnieks”, reģ. Nr.40003916711, juridiskā adrese: Juglas
iela 18, Rīga, LV- 1064 par iepirkuma cenu 8793.99 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit trīs euro 99 centi), neieskaitot PVN.
Informācija par izslēgtajiem pretendentiem un noraidītajiem piedāvājumiem, pamatojoties
uz iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu:
Nav.
Komisijas priekšsēdētāja

(paraksts)

I.Kalve

Komisijas locekļi

(paraksts)

V.Keršus

(paraksts)

I.Valtere

(paraksts)

G.Memmēns

(paraksts)

G.Šēfers

(paraksts)

I.Kleinberga

Komisijas sekretāre
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