SOCIĀLĀS KOREKCIJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „NAUKŠĒNI”
________________________ Reģ.Nr.441800073________________________
Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV - 4244
Tālrunis 64268154, fakss 64268637, e-pasts info@skiinaukseni.lv

LĒMUMS
PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta

2018.gada 30.maija

1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr.: Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni,
90000442878
2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Apkures katla iegāde un uzstādīšana sociālās korekcijas
izglītības iestādei „Naukšēni”.
3. Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā.
4. Iepirkuma identifikācijas numurs: SKII „Naukšēni” 2018/4
5. Iepirkumu komisija : izveidota ar SKII “Naukšēni” direktora 2018.gada 8.janvāra rīkojumu
Nr. 1-2/2
Komisijas priekšsēdētājs: Ralfs Tomsons - saimniecības vadītājs
Komisijas locekļi: Agrita Vilne - galvenā grāmatvede
Elita Dakstiņa - iepirkuma speciāliste
6. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības
sistēmā 2018.gada 9.maijā un iepirkuma nolikums pretendentiem pieejams pasūtītāju
mājaslapā www.skiinaukseni.lv/iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma.
7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš, vieta : 2018.gada 22.maijā pīkst. 10°°
sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”, Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā.
8. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 30.maijā.
9. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu
10. Informācija par pretendentiem: Iepirkumam piedāvājumus iesnieguši 3(trīs) pretendenti,
piedāvājot šādas līgumcenas:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Pretendenta nosaukums

Piedāvājumu
iesniegšanas
datums, laiks

Piedāvātā līgumcena
EUR bez PVN

SIA “TAUPI”
Reģ.Nr.41203 029207
“Auseklīši”, Usmas pagasts,
Ventspils novads, LV-3619
SIA “KATLUMĀJA”
Reģ.Nr.40003978707
“Upeslejas 12”-29, Upeslejas,
Stopiņu novads, LV-2118
SIA “RUBATE”
Reģ.Nr.40003291605
Hipokrāta iela 2D,
Rīga, LV-1079

22.05.2018
plkst.0915

164 944,60
(pēc aritmētisko kļūdu
labojuma 166160,80)

22.05.2018
plkst.0925

139 847,89

22.05.2018
plkst.0930

129 626,98

11. Pretendentam noteiktas kvalifikācijas prasības: saskaņa ar nolikumu.

12. Komisijas novērtējums par Pretendentu un to iesniegtā piedāvājuma atbilstība iepirkuma
nolikuma prasībām: SIA “Taupi”, SIA “Katlumāja” un SIA “Rubate” piedāvājumi atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām.
13. Konstatētas aritmētiskās kļūdas: SIA „Taupi” aritmētiska kļūda finanšu piedāvājuma
1.kārtas rindas “Kopā” saskaitot 12.,13,14.,15.,16 kolonnu kopsummu aprēķinā nav pieskaitītas
klāt 1.,2.,3 .rinda. Līdz ar to finanšu piedāvājuma piedāvātā līgumcena EUR 164 944,60 labota
uz EUR 166 160,80.
14. Iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu: Līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas SIA “Rubate” par līgumcenu EUR 129 626,98 (viens simts divdesmit deviņi
tūkstoši seši simti divdesmit seši euro 98 centi), kas nodrošina iepirkuma nolikuma un
normatīvo aktu prasības un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 panta 23.daļu pretendents, kas iesniedzis
piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

