LĪGATNES NOVADA DOMES
Atklātā konkursa LND/2015/8
„Līgatnes novada ceļu ikdienas uzturēšana vasaras periodā”
LĒMUMS
Līgatnes novadā

2015.gada 29.aprīlī

Identifikācijas numurs
Pasūtītājs
Līguma slēdzējs

LND/2015/8
Līgatnes novada dome
Reģ.Nr.90000057333
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
SIA “Līgatnes komunālserviss”
Kontaktpersona: valdes loceklis Mārcis Kalniņš, mob. tālr. 26465257

Iepirkuma metode

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets

Līgatnes novada ceļu ikdienas uzturēšana vasaras periodā

Iepirkuma priekšmeta
daļas

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 8 daļās

Paziņojuma par plānoto
līgumu publikācija IUB
mājaslapā
Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

31.03.2015.
27.04.2015.
Nr.

Pretendents

p. k.

4.daļa

Pretendentu nosaukumi
un to piedāvātās
līgumcenas vai vienības
cenas, vai citi vērtējamie
kritēriji

Piedāvājuma izvēles
kritērijs
Lēmuma pieņemšanas
datums

Pretendenta nosaukums,
ar kuru nolemts slēgt
līgumu, līgumcena

Piedāvājuma cena EUR bez
PVN
7.daļa

8.daļa

2.

VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs”
SIA “CEĻINIEKS 2010”

3.

SIA “Melaana”

2700.00

-

-

4.

SIA “Eco Baltia vide”

3380.00

-

-

5.

SIA “Karjeru Tehnikas
noma”

2900.00

-

-

1.

3400.00

11420.00 17449.50

3460.00

12427.00 10522.00

Piedāvājums ar viszemāko cenu
29.04.2015.
 4.iepirkuma daļā - dolomīta šķembu piegāde – pretendenta SIA
“Melaana” piedāvājums par cenu EUR 2700.00 (divi tūkstoši septiņi
simti euro un 00 centi) bez PVN;
 7.iepirkuma daļā - asfaltbetona AC-8 piegāde un tehniskais
nodrošinājums – pretendenta VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
piedāvājums par cenu EUR 11420.00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti
divdesmit euro un 00 centi) bez PVN;

 8.iepirkuma daļā - bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena
emulsiju – pretendenta SIA “CEĻINIEKS 2010” piedāvājums par cenu
EUR 10522.00 (desmit tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00
centi) bez PVN

Par uzvarētāju noteiktā
pretendenta salīdzinošās
priekšrocības
Informācija par
noraidītajiem
pretendentiem

SIA “Melaana”, Reģ.Nr. 50103410021, VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs”, Reģ.Nr. 40003356530, SIA “CEĻINIEKS 2010”, Reģ.Nr.
44103059132 nav izslēdzami PIL 39. 1 panta septītās daļas 1., 2. un
3.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Nolikuma prasībām, un ir
iesnieguši piedāvājumus ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu
konkrētajā iepirkuma daļā
Noraidīto pretendentu nav konkrētajās iepirkumu daļās

