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

2015.gada 12.maijā

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

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

31.03.2015.
27.04.2015.
N.
p.
k.

Pretendents

1.
2.

SIA “BITES AZ”
VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs”
SIA “CEĻINIEKS 2010”
SIA “Ceļinieks 01”
SIA “Melaana”
SIA “Eco Baltia vide”
SIA “Karjeru Tehnikas
noma”

3.
4.
5.
6.
7.

Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1.daļa

2.daļa

3.daļa

5.daļa

6.daļa

-

1400.00

-

-

-

13475.00

2200.00

34800.00

-

-

9779.00

1588.00

31200.00

8400.00

2250.00

9800.00

1600.00

14880.00

-

-

-

-

-

-

1575.00

10241.00

1832.00

21420.00

5752.00

1632.00

9310.00*

1360.00*

14640.00*

5400.00*

1200.00*

Piedāvājums ar viszemāko cenu
12.05.2015.
 1.iepirkuma daļā - planēšana un profilēšana – SIA “Karjeru Tehnikas
noma”, līgumcena EUR 9310.00 (deviņi tūkstoši trīs simti desmit euro
un 00 centi) bez PVN;
 2.iepirkuma daļā - planēšana un profilēšana (autoceļi Nr.59 un Nr.60) –
SIA “Karjeru Tehnikas noma”, līgumcena EUR 1360.00 (viens tūkstotis
trīs simti sešdesmit euro un 00 centi) bez PVN;
 3.iepirkuma daļā - nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru
labošana – SIA “Karjeru Tehnikas noma”, līgumcena EUR 14640.00
(četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN;

Par uzvarētāju noteiktā
pretendenta salīdzinošās
priekšrocības
Informācija par
noraidītajiem
pretendentiem

 5.iepirkuma daļā - grants maisījuma piegāde – SIA “Karjeru Tehnikas
noma”, līgumcena EUR 5400.00 (pieci tūkstoši četri simti euro un 00
centi) bez PVN;
 6.iepirkuma daļā - smilts piegāde – SIA “Karjeru Tehnikas noma”,
līgumcena EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) bez
PVN;
 SIA “Karjeru Tehnikas noma”, Reģ.Nr. 44103082232, nav izslēdzama
PIL 39. 1 panta septītās daļas 1., 2. un 3.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ,
atbilst visām Nolikuma prasībām, un ir iesniegusi piedāvājumu ar
viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu konkrētajā iepirkuma daļā
 SIA “CEĻINIEKS 2010” izslēgts no dalības atklātā konkursa
3.iepirkuma daļā - nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru
labošana, jo nav iesniedzis informāciju par materiālu izcelsmi atbilstoši
atklātā konkursa nolikuma 8.4.3.1. punktā izvirzītajai prasībai

