LĪGATNES NOVADA DOME
LĪGATNES NOVADA DOMES PASTĀVĪGĀS IEPIRKUMU KOMISIJAS
„Jumta seguma un koka materiālu piegāde Spriņģu ielā 1, Līgatnē, Līgatnes novadā”
Iepirkuma LND/2017/27
LĒMUMS
2017.gada 28.novembrī
Identifikācijas numurs
Iepirkuma
organizētājs
Līguma slēdzējs
Iepirkuma metode

Iepirkuma komisija

Iepirkuma priekšmets

Līgatnes novadā
LND/2017/27
Līgatnes novada dome
Reģ.Nr.90000057333
Juridiskā adreses: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
SIA “LĪGATNES NAMI”
Reģ.Nr.44103059950
Juridiskā adrese: Spriņģu ielā 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Pastāvīgā iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz Līgatnes novada
domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu "Par Līgatnes novada domes Pastāvīgās
iepirkumu komisijas ievēlēšanu", Līgatnes novada domes 2014.gada 24.aprīļa
lēmumu "Par grozījumu Līgatnes novada domes 2013.gada 24.jūnija lēmumā
"Par Līgatnes novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu"" un
Līgatnes novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu "Par grozījumu Līgatnes
novada domes 2013.gada 24.jūnija lēmumā "Par Līgatnes novada domes
Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu""
Jumta seguma un koka materiālu piegāde Spriņģu ielā 1, Līgatnē, Līgatnes
novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma projektu.
Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:
1.daļa – jumta seguma materiālu piegāde;
2.daļa – koka materiālu piegāde.

Iepirkuma līguma
izpildes vieta

Spriņģu iela 1, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

Iepirkuma līguma
izpildes termiņš

6 (seši) mēneši no līguma slēgšanas brīža

Paziņojuma par
plānoto līgumu
publikācija IUB
mājaslapā

13.11.2017.

Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

28.11.2017., plkst. 10.00

Piedāvājumu
atvēršanas vieta,
datums, laiks

Līgatnes pagasta pārvalde Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā,
Līgatnes novadā, 2017.gada 28.novembrī plkst. 10.00
Nr.
p. k.

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

1.

2.

Pretendents
(juridiskai personai –
nosaukums,
fiziskai personai –
vārds, uzvārds)

SIA “Metāla
Alianse”
SIA “Toode”

Reģistrācijas
numurs

Adrese

Finanšu
piedāvājuma
kopējā cena
EUR bez PVN

44103013461

V.Baloža iela 13a, 1.daļa – 11583,34
Valmiera, LV-4201 2.daļa - ***

40003431400

“Gailenes”,
Krustkalni, Ķekavas
pagasts, Ķekavas
novads, LV-2111

1.daļa – 12419,49
2.daļa - ***

Piedāvājuma izvēles
kritērijs

Piedāvājums, kas atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un
ir ar zemāko cenu

Lēmuma pieņemšanas
datums

28.11.2017.

Pretendenta
nosaukums, ar kuru
nolemts slēgt līgumu,
līgumcena
Par uzvarētāju
noteiktā pretendenta
salīdzinošās
priekšrocības
Informācija par
noraidītajiem
pretendentiem
Lēmuma pamatojums,
ja pieņemts lēmums
izbeigt vai pārtraukt
iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu
Cita papildu
informācija (ja
nepieciešams)
Lēmuma par
piešķirtām līguma
slēgšanas tiesībām
pārsūdzēšanas kārtība

 1.daļā - SIA “Metāla Alianse” par piedāvājuma summu EUR 11583,34
(vienpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro un 34 centi) bez
PVN;
 2.daļā – nav iesniegts neviens piedāvājums
 1.daļā - SIA “Metāla Alianse” piedāvājums atbilst visām iepirkuma
nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu;
 2.daļā - nav iesniegts neviens piedāvājums
 Noraidīt pretendenta SIA “Toode” piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma
4.punkta 4.3. apakšpunktā noteikto, konkrēti, pretendenta piedāvājums
neatbilst iepirkuma Nolikumā minētājām noformējuma pārbaudes prasībām,
proti, pretendents nav piedāvājumu cauršuvis, tā lai dokumentus nebūtu
iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam.
 2.daļā – izbeigt iepirkumu bez rezultātiem, jo nav iesniegts neviens
piedāvājums

 nav
 Pasūtītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā saskaņā ar
Publisko iepirkuma likuma 9. panta 23. daļu

Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
Līgatnes novada domes izpilddirektors
Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļi:
Līgatnes novada domes Plānošanas, nekustamā
īpašuma un būvniecības nodaļas
vecākais speciālists - mežkopis
Līgatnes novada domes Kancelejas vadītāja, juriste
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/paraksts/

Egils Kurpnieks

/paraksts/

Ēriks Liepiņš

/paraksts/

Ilze Goba

