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IEPIRKUMA KOMISIJA
LĒMUMS
Tukumā, 2018. gada 9. aprīlī
1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Sporta
laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND –
2018/14/ELFLA), (turpmāk – Iepirkums).
2. Saņemtie piedāvājumi

1.

SIA “D-būve”

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
14.03.2018. plkst. 13.20

2.

SIA “Pikets būve”

22.03.2018. plkst. 8.20

31 937,05

3.

SIA “Rotas”

23.03.2018. plkst. 10.36

18 019,94

4.

SIA “Mežgaļi”

23.03.2018. plkst. 10.55

28 790,56

Nr.
p. k.

Pretendents

Kopējā piedāvātā līgumcena,
EUR bez PVN
40 830,97

3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena
Nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “Rotas” par sporta
laukuma labiekārtošanu zemes vienībā “Līvi” Zentenes ciemā, Zentenes pag. Tukuma
novadā par kopējo līgumcenu – EUR 18 019,94 (astoņpadsmit tūkstoši deviņpadsmit euro
un 94 centi) bez PVN.
4. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
SIA “Rotas” piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām atlases, tehniskā un
finanšu piedāvājuma prasībām un tā piedāvājums tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, ņemot vērā kritēriju – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez
PVN, un uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un
3.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi.
5. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem
Pārbaudot pretendenta SIA “Mežgaļi” atbilstību publiskā iepirkuma nolikuma 9.4.7.
punktam un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām atbilstoši pretendentu
iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendents
SIA “Mežgaļi” neatbilst visām nolikuma 9.4.7. apakšpunktā un Tehniskajās specifikācijās
noteiktajām prasībām, jo SIA “Mežgaļi” nav iesniegusi iepirkuma nolikuma 9.4.7.1. un
9.4.7.2. apakšpunktos noteikto dokumentāciju.

6. Lēmuma pārsūdzēšana
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētājs:
M.Rudaus-Rudovskis _____________________
Komisijas locekļi:
L.Dzalbe _______________________________
I.Ručevska ________________________________

