Sociālās korekcijas izglītības iestādes “N au k šēn i”
iep irkum a kom isijas
p aziņoju m s p ar lēm um a pieņem šanu

Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta

2015.gada 26.janvarī

1. Pasūtītāja nosaukums: Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni, reģ. Nr. 90000442878
2. Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktā kārtībā.
3. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Kurināmās malkas piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei
„Naukšēni’.
4. Iepirkuma identifikācijas numurs: SKII „Naukšēni” 2015/1
5. Iepirkumu komisija: izveidota ar SKII “Naukšēni” direktora 2010.gada l.februāra rīkojumu Nr. 1-2/7
Komisijas priekšsēdētājs: Ralfs Tomsons - saimniecības vadītājs
Komisijas locekļi: Agrita Vilne - galvenā grāmatvede
Elita Dakstiņa - grāmatvede
6. Datums, kad iepirkums izziņots internētā IUB mājas lapā: 2015.gada 7.janvārī
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta: 2015.gada 20.janvāris pīkst. 1000 sociālās korekcijas
izglītības iestāde “Naukšēni” , Naukšēnu muižā”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā.
8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks: sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni”
grāmatvedībā „Naukšēnu muižā”, Naukšēnu novadā, Naukšēnu pagastā 2015.gada 20.janvārī plkst.1000.
9. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 26.janvārī
10. Piedāvājumu izvēles kritērijs: viszemākā cena
11. Informācija par pretendentiem: Iepirkuma piedāvājumu iesnieguši 5(pieci) pretendenti piedāvājot
šādu lm 3 cenu:
Nr.
p .k

Pretendenta nosaukums, adrese

1.

SIA ,,R GRUPA”
Reģ. Nr. LV5 0003 603 61
A.Čaka iela 83/85-18,
Rīga, LV-1011
SIA”VALVIKO”
Reģ.Nr.LV54103040461
„Birztalas”,Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV-4244
SIA „KORDATA”
Reģ. Nr. LV53603024741
„Vecūdri”, Svētes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3008
SIA „TABESCO”
Reģ. Nr. LV44103055785
„Astras”, Valmiermuiža,Valmieras pagasts,
Burtnieku novads, LV-4219
SIA „ROSTES”
Reģ.Nr.LV44101010653
Rīgas iela 2, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240

2.

3.

4

5.

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
16.01.2015
pīkst. 1125

1m3 cena

23.47

19.01.2015
pīkst. 1100

19.90

19.01.2015
pīkst. 1115

24.95

20.01.2015
plkst.0945

23.23

20.01.2015
plkst.0958

19.90

12.Pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar nolikumu.
13.Komisijas novērtējums par Pretendentu un to iesniegtā piedāvājuma atbilstība iepirkuma
nolikuma prasībām: Prasībām atbilst SIA ,,R Grupa”, SIA”Valviko”, SIA „Kordata”, SIA „Tabesco” , SIA
„Rostes” pretendentu piedāvājum i.

14. Iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas
14.1. SIA „Valviko” piegādāt kurināmo malku par līgumcenu EUR 5412,80 (pieci tūkstoši četri simti divpadsmit
euro 80 centi), kas nodrošina iepirkum a nolikum a un norm atīvo aktu prasības, un kura piedāvājum a lm 3
cena ir viszem ākā.
14.2. SIA „ROSTES” piegādāt kurināmo malku par līgumcenu EUR 11502,20 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti
divi euro 20 centi), kas nodrošina iepirkum a nolikum a un norm atīvo aktu prasības, un kura piedāvājum a
lm 3 cena ir viszemākā.

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi

