LĒMUMS
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām piegādāt malku Valsts materiālo rezervju
noliktavu vajadzībām
2. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/7
3. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2018.
4. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
1.piegādātājs
Iepirkuma
daļa

2.piegādātājs

Piedāvātā
Piedāvātā
līgumcena, EUR
Nosaukums
līgumcena, EUR
bez PVN
bez PVN
1.daļa
SIA „ASIGNE”
14 300.00
SIA „LINCA”
15 675.00
2.daļa
3.daļa
SIA „LINCA”
6 600.00
4.daļa
SIA „LINCA”
6 600.00
5. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: NAV
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
Komisija atzīs to Pretendentu, kura piedāvājums, izvērtējot to atbilstoši Nolikuma
10.2.punktam, atbildīs Pasūtītāja noteiktajām prasībām, un kurš būs iesniedzis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu Komisija atzīst to piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar
zemāko cenu.
7. Ja par piedāvājuma izvēlēs kritēriju ir noteikts saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums, uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
NAV
8. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:
Ņemot vērā, ka attiecībā uz pretendentiem SIA „ASIGNE” un SIA „LINCA” nav
konstatēti Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas definētie pretendentu
izslēgšanas noteikumi, un minētie pretendenti iesnieguši visus nolikumā par iepirkumu
norādītos atlases dokumentus, tā tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskās
specifikācijas prasībām, kā arī ir izvērtēts pretendenta finanšu piedāvājums. Ņemot vērā
visu iepriekš minēto, NMP dienesta iepirkumā „Par tiesībām piegādāt malku Valsts
materiālo rezervju noliktavu vajadzībām” (id. Nr. NMPD 2018/7) Komisija par
uzvarētāju atzīst:
1.piegādātājs
2.piegādātājs
Iepirkuma
Līgumcena*,
Līgumcena*, EUR
daļa
Nosaukums
Nosaukums
EUR bez PVN
bez PVN
1.daļa
SIA „ASIGNE”
15 730.00
SIA „LINCA”
17 242.50
2.daļa
3.daļa
SIA „LINCA”
7 260.00
4.daļa
SIA „LINCA”
7 260.00
*Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3.5.punktu Līgumcena tiek palielināta par 10%.
Līgums stāsies spēkā no tā parakstīšanas dienas un tā darbības termiņš ir 1 (viens) gads vai
līdz Līgumcenas sasniegšanai.
Iepirkuma 2.daļa tiek izbeigta, ņemot vērā, ka nav iesniegts neviens piedāvājums.
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