Saskaņā ar PIL 8.1 panta (53 ) punktu pašvaldības iepirkuma „Ielu apgaismojuma

izbūve un rekonstrukcija Mārupes novadā”
LĒMUMS
Identifikācijas Nr.MND2013/25
Mārupē, 2013.gada 8.augustā

1.Pasūtītāja nosaukums,
reģistrācijas numurs:

Mārupes novada Dome (turpmāk MND) NMR Nr.90000012827

Adrese:

Daugavas 29, Mārupes novads, LV2167

Iepirkuma priekšmets:

Ielu apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija Mārupes novadā

Iepirkuma identifikācijas
Nr.

MND2013/25

2.Paziņojums par plānoto
līgumu publicēts internetā
(www.iub.gov.lv)
3. Saņemtie piedāvājumi.

17.07.2013
Pretendents
1.
2.
3.
4.
5.

SIA „CVS”
SIA „DELTA EM”
SIA „M UN V”
SIA „EDS”
SIA „RECEK”

Pretendents
1.
2.
3.

4.
4.Pretendenti, kuru
iesniegtie pretendentu
kvalifikācijas dokumenti
neatbilda izvirzītajām
prasībām.
5.Pretendenti, kuru
iesniegtie piedāvājumi
neatbilda izvirzītajām
prasībām

6. Pretendents, kura
piedāvājums tika koriģēts
atbilstoši PIL 48.pantā
7.Pretendents ar kuru
nolemts slēgt līgumu:

SIA „CVS”
SIA „DELTA EM”
SIA „EDS”

SIA „RECEK”

Cena Ls bez 21% PVN

Cena Ls ar
21% PVN
30406.53
24678.56
24722.10
18492.38
37252.27

25129.36
20395.51
20431.50
15282.96
30787.00

Cena Ls bez 21% PVN

Cena Ls ar
21% PVN
30406.53
24678.56

25129.36
20395.51
Pēc aritmētisko kļūdu
labojuma lokālajās tāmēs,
koptāmes summa
17325.36
30787.00

20963.68
37252.27

NAV

Pretendenta SIA„M un V” iesniegtie atlases dokumenti neapliecina atbilstību noteikumu
3.1.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pamatojoties uz iepirkuma Noteikumu
4.4.2.punktā noteikto - pretendents nav tālāk vērtējams
Nav iesniedzis pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši Noteikumu 3.1.1. punkta prasībām un
Pielikums Nr. 1 formai, tas ir – nav iesniegts apliecinājums par to, ka uz līguma izpildes brīdi tiks
nodrošināta atbilstoša civiltiesiskās apdrošināšanas atbildība, nav apliecinājuma par to, ka
pretendenti nav ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kā arī nav iekļauta Pielikums Nr.6 formā
6.punktā prasītā informācija, tai skaitā apliecinājums par piedāvājuma spēkā esamību un līguma
nosacījumu izpildi.
Nav iesniegta informācija par pretendenta rekvizītiem, apliecinājums par piedāvājumā iesniegtajos
dokumentos iekļauto informāciju, kā arī uz Pieteikuma dokumenta - valdes locekļa G.Meijera
paraksts. Nav iesniegts dokuments, kas apliecina valdes locekļa G.Meijera paraksta tiesības
NAV

Atzīt par uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu par ielu apgaismojuma izbūvi
un rekonstrukciju Mārupes novadā, par kopējo piedāvāto līgumcenu Ls
1

17325.36 (bez 21% PVN) un Ls 20963.68 (ar 21% PVN) ar pretendentu
SIA „EDS”
(NMR Nr.43603029906), Daugavas iela 38, Mārupe,
tel.26559222, fax.67551407, e-pasts: siaeds@siaeds.lv
8.Informācija par līguma
vai vienošanās daļu, kuru
izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot
apakšuzņēmējam
9.Lēmuma pamatojums, ja
pasūtītājs pieņēmis
lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru:
10.Nākošā piedāvājuma
izvēle, ja izraudzītais
pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu:

NAV

NAV
NAV nepieciešams

Iepirkuma komisijas sekretāre,
Pašvaldības iepirkumu organizatore

I.Maļinovska
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