S ociālās k orek cijas izglītīb as iestād es “N a u k šēn i”
iep irk u m a k om isijas
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Naukšēnu pagasta, Naukšēnu novada

2013.gada 28.oktobri

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr.: Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni, 90000442878
2.Iepirkuma priekšmeta nosaukums : Dēļu grīdas nomaiņa atklātam sporta laukumam sociālās korekcijas
izglītības iestādē “Naukšēni”.
CPV kods 45432114-6
3. Iepirkuma identifikācijas numurs: SKII „Naukšēni” 2013/7
4. Iepirkumu komisija: izveidota ar SKII “Naukšēni” direktora 2010.gada 1.februāra rīkojumu Nr. 1-2/7
Komisijas priekšsēdētājs: Ralfs Tomsons - saimniecības vadītājs,
Komisijas locekļi: Agrita Vilne - galvenā grāmatvede,
Elita Dakstiņa - grāmatvede
5. Datums, kad iepirkums izziņots internetā IUB mājas lapā: 2013.gada 10.oktobrī.
6. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš, vieta: 2013.gada 21.oktobrim pīkst. 1000 sociālās
korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.
7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks: 2013.gada 21.oktobrī pīkst. 10°° sociālās korekcijas
izglītības iestādes ‘"Naukšēni” grāmatvedībā „Naukšēnu muižā”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā.
8. Lēmuma pieņemšanas datums 2013.gada 28.oktobrī.
9. Piedāvājumu izvēles kritērijs: viszemākā cena
10. Informācija par pretendentiem:
Iepirkumam piedāvājumus iesnieguši 5(pieci)pretendenti, piedāvājot šādas līgumcenas: _______________
Nr.
Pretendenta nosaukums, adrese
Piedāvājuma
Piedāvājumā
p. k
iesniegšanas
līgumcena
datums, laiks
1.
SIA Āboltiņa būvuzņēmums ,,AG”
16.10.2013
16991.25
pīkst. 1205
Reģ.Nr.400020013 73
Uzvaras pr.6-7, Baloži,
Ķekavas novads
2.
18.10.2013
SIA „Emerem”
12690,13
pīkst. 1400
Reģ.Nr.40003741331
Talsu šoseja 31 kl2-38,
Jūrmala, LV-2016
3.
21.10.2013
11348,53
SIA „Proffhus Latvia”
plkst.900
Reģ.N, .40103573187
,,Liedagi”-9, Silakrogs,
Ropažu novads, LV-2133
21.10.2013
9544,92
4.
SIA „Bazalts”
plkst.940
Reģ.Nr.44103000378
L.Laicena iela 1,
Valmiera, LV-4201
10157,47
|
21.10.2013
5.
SIA „Evento”
pīkst. 942
Reģ.Nr.44103019110
Avotu iela 7, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729
11 .Pretendentam noteiktas kvalifikācijas prasības: saskaņa ar nolikumu
12.Komisijas novērtējums par Pretendentu un to iesniegtā piedāvājuma atbilstība iepirkuma nolikuma
prasībām: Prasībām atbilst SIA Āboltiņa būvuzņēmums ,,AG”, SIA „Emerem”, SIA „Proffhus Latvia”, SIA
„Bazalts”, SIA „Evento” pretendentu piedāvājumi.

13. Iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Bazalts” Reģ.Nr. 44103000378 par līgumcenu Ls
9544,92 ( deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri lati 92 santīmi), kas nodrošina iepirkuma nolikuma
un normatīvo aktu prasības un kura piedāvājuma cena ir viszemākā.

Komisijas priekšsēdētājs

R. Tomsons

Komisijas locekļi

A.Vilne
E.Dakstina

