IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS
„Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” vajadzībām”
Identifikācijas Nr. SKSC 2018/6
Zvejniekciemā
18.07.2018
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs”
Reģistrācijas numurs: 90002556661.
Adrese: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
Pasūtītājs
novads, LV-2161.
Tālruņa numurs: 67954179
Faksa numurs: 67954169
E-pasta adrese: knz@saulkrasti.lv
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem
Iepirkuma veids
„Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības
Iepirkuma priekšmets
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vajadzībām”
SKSC 2018/6
Iepirkuma identifikācijas numurs
CPV kods
09310000-5 (elektrība)

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija
piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo
cenu.
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst
Nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti
lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB mājas lapā:
www.iub.gov.lv un Saulkrastu
novada pašvaldības mājas lapā:
www.saulkrasti.lv

04.07.2018

Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:

16.07.2018 līdz plkst.11:00, Saulkrastu novada pašvaldības aģentūrā
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161.

Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

18.07.2018
Pretendenta nosaukums

Pretendentu nosaukums un to
piedāvātās līgumcenas

Pretendents, kuram piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības

Izraudzītā pretendenta
piedāvājuma raksturojums un
nosacītās priekšrocības

SIA „AJ Power”
8 819,04
Reģ. Nr. 40103780693
AS „Latvenergo”
8 964,96
Reģ. Nr. 41503035927
SIA „AJ Power” (Reģ. Nr.: 40103780693, juridiskā adrese:
Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048). Piedāvātā līgumcena: EUR
8 819,04 (Astoņi tūkstoši Astoņi simti Deviņpadsmit Euro un 04
centi) bez PVN.
Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvājums atbilst
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu
noformēšanu un prasībām pretendentiem, nolikumā noteiktajām
tehniskajām prasībām. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Komisija izvēlas

piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma un tā
pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst
Pasūtītāja finanšu iespējām.
Pretendenta nosaukums

Informācija par noraidītajiem
pretendentiem
Cita informācija

Piedāvātā līgumcena EUR
(bez PVN)

Pamatojums
Piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma
AS „Latvenergo”
prasībām, bet nav ar viszemāko
Reģ. Nr. 41503035927
piedāvāto līgumcenu.
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas
Publisko iepirkumu likuma 9. 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.

