IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS
„Būvdarbi saskaņā ar projekta „ Prototips – dabas dizaina parks “Baltā kāpa - Saulkrasti“
Ekosistēmas apdraudējumu mazināšanas un atveseļošanas prototipa koncepcijas un
prototipa elementu izstrāde Saulkrastu pilotteritorijā” projekta “LIFE Ecosystem Services”
(LIFE 13ENV/LV/000839) ietvaros” ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem
identifikācijas Nr. SND 2016/22/LIFE

Saulkrastos
Pasūtītājs
Iepirkuma veids
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
CPV kods
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv
Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

Pretendents, kuram piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības

Izraudzītā pretendenta
piedāvājuma raksturojums un
nosacītās priekšrocības

Cita informācija

25.07.2016.
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680,
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160,
tālr. 67951250, 67142513, e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
nosacījumiem
Saulkrastu novada domes ēkas, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, telpu
remontdarbi
SND 2016/22/LIFE
45000000-7 (celtniecības darbi).
Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām
pretendentu noformējuma, kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma
prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst pasūtītāja finanšu
iespējām.
12.07.2016.
25.07.2016.līdz plkst.11:00, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 107.kabinetā
25.07.2016.
SIA „FIXMAN” (Reģ.Nr. 40003910812), piedāvātā līgumcena
EUR 27 622,20 bez PVN (ko sastāda 1.etaps 16 880,83 euro,
2.etaps 10 741,37 euro).
2.etapa piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas,
tādēļ Pasūtītājs izmanto iepirkuma (ID Nr. SND/2016/22/LIFE)
nolikuma 2.4.apkšpunktā noteikto tiesību - atteikties no 2.etapa
pozīcijas Nr.2.3. „Lielais informatīvais stends” realizācijas, tādā
veidā samazinot līgumcenu uz EUR 26 738,38 euro (1.etaps
16 880,83 euro, 2.etaps 9 857,55 euro).
Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvājums
atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas un tehnisko
specifikāciju prasībām.
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru
attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas
uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas
kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

