LĒMUMS
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Iepirkuma nosaukums: “Par tiesībām veikt paceļamo vārtu un barjeru remontu un apkopes
pakalpojumus” (turpmāk – Iepirkums)
2. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/4
3. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018. gada 18. maijā
4. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās vērtējamās cenas:

SIA “City Service Engineering”
1. daļā – Paceļamo vārtu un barjeru remonts un apkope Rīgas reģionā
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pozīcija
“Paceļamo vārtu un barjeru profilaktiskā apkope”
(Apkope Nr. 1)
“Paceļamo vārtu apkope un dilstošo detaļu maiņa”
(Apkope Nr. 2)
Remonta vienas darba stundas cena
Izbraukuma cena uz objektu
Rezerves daļu cenas

Piedāvātā kopējā
cena EUR bez PVN
630,00
200,00
19,00
15,00
1400,00

3. daļā – Paceļamo vārtu remonts un apkope Zemgales reģionā
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Pozīcija
“Paceļamo vārtu un barjeru profilaktiskā apkope”
(Apkope Nr. 1)
Remonta vienas darba stundas cena
Izbraukuma cena uz objektu
Rezerves daļu cenas

Piedāvātā kopējā
cena EUR bez PVN
200,00
19,00
35,00
1400,00

5. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
SIA “City Service Engineering” Iepirkuma 1. daļā – “Paceļamo vārtu un barjeru remonts un apkope
Rīgas reģionā”, jo pretendents Finanšu piedāvājuma tabulas “Paceļamo vārtu apkope un dilstošo
detaļu maiņa” (Apkope Nr. 2) ailē “Kopējā cena bez PVN” ir norādījis cenu, kurā nav iekļautas
apkopes laikā maināmo detaļu izmaksas, tādejādi norādot kļūdainu pakalpojuma sniegšanas cenu.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
7. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,
uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Nav.
8. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma
izvēlei:
SIA “City Service Engineering” Iepirkuma 3. daļā – “Paceļamo vārtu un barjeru remonts un apkope
Zemgales reģionā”, jo iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām atlases un Tehniskās specifikācijas
prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, jo Finanšu piedāvājuma vērtēšanā ir ieguvis
– 100,00 punktus.
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Līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu EUR 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN.
Lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
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