IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS
„Saulkrastu novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2018./2019. gada ziemas sezonā”
identifikācijas Nr. SND 2018/45

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkumu

Pasūtītājs, kas slēdz iepirkuma
līgumu
Pamatojums iepirkuma metodes
izvēlei

Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas numurs 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
tālr. 67951250, 67142516, e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Saulkrastu novada dome
Reģistrācijas numurs 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
tālr. 67951250, 67142516, e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta
nosacījumiem

Līguma priekšmets

Saulkrastu novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana
2018./2019. gada ziemas sezonā

Informācija par iepirkuma
priekšmetu

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās

Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2018/45

CPV kods
Līguma izpildes termiņš
Paziņojums par līgumu publicēts
tīmekļvietnē: www.iub.gov.lv un
www.saulkrasti.lv

90620000-9 (sniega tīrīšanas pakalpojumi)
No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019. gada 31. martam
21.11.2018.

Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisija
(turpmāk – Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz
Iepirkumu komisijas
Saulkrastu novada domes 2018. gada 30. maija lēmumu
izveidošanas pamatojums
Nr. 612, kas precizēts ar 2018. gada 27. jūnija lēmumu
Nr. 668. Komisijas sastāvs mainīts saskaņā ar 2018. gada
27. jūnija lēmumu Nr. 660.
Bruno Veide
Alens Horsts
Iepirkumu komisijas sastāvs
Aleksandrs Inārs Zaharāns
Juris Gailis
Gatis Vīgants
Iepirkumu procedūras
Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija
dokumentu sagatavotāji
Juridiskās nodaļas juriste Dana Buša
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts
vērtēšanas kārtība
par nepamatoti lētu.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 3. decembrim plkst. 11:00, Saulkrastu novada domē,
datums un laiks:
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160,
1. stāvā, 106. kabinetā.

Pretendenta nosaukums
Pretendentu saraksts, kuri
iesnieguši piedāvājumu

Pretendents, kuram piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

Kopējā piedāvātā cena
par vienu vienību euro
bez PVN

VAS "Latvijas autoceļu
uzturētājs"
50,53
Reģ. Nr. 40003356530
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (Reģ. Nr.
40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga,
LV-1073), piedāvātā kopējā cena par vienu vienību
EUR 50,53 (piecdesmit euro, 53 centi).
04.12.2018.

Izslēgtie pretendenti
Nav izslēgti pretendenti
Lēmuma sagatavošanas vieta un laiks

Saulkrasti, 04.12.2018.
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
Tiesības
iesniegt aizskārums,
ir
tiesīgs
pieņemto
lēmumu
pārsūdzēt
iesniegumu
par Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
iepirkuma pārkāpumiem noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var
pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur
tā darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)

B. Veide

Lēmumu sagatavoja

(paraksts)

D. Buša

