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Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Iepirkuma nosaukums Dabasgāzes piegāde
Identifikācijas numurs CSDD 2017/69
Iepirkuma metode Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs Viszemākās cenas piedāvājums
Publikācija CSDD mājas lapā/ 29.11.2017.
IUB PVS sistēmā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.12.2017. līdz 10.00
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Vispārējās daļas priekšnieks Dzintars Innuss
Komisijas loceklis Vispārējās daļas speciālists Roberts Skudra
Komisijas loceklis Vispārējās daļas drošības un nodaļu uzturēšanas
speciālists Aigars Bērznieks
Informācija par pretendentiem
SIA “EG Energija” 11.12.2017. 09.06
Piedāvājuma cena EUR 0,0245630
Pretendents, kas iesniedzis
piedāvājumu, piedāvātā
līgumcena eiro (bez PVN),
piedāvājuma iesniegšanas datums,
laiks

AS “Latvenergo” 11.12.2017. 09.22
Piedāvājuma cena EUR 0,0251100
AS “Latvijas Gāze” 11.12.2017. 09.26
Piedāvājuma cena EUR 0,0242328
AS “AJ Power Gas” 11.12.2017. 09.35
Piedāvājuma cena EUR 0,0238968

SIA “Enefit” 11.12.2017. 09.50
Piedāvājuma cena EUR 0,0250364
Informācija par - SIA “EG Energija”, AS “Latvenergo”, AS
Dokuments:
“Latvijas Gāze”, AS “AJ Power Gas”, SIA “Enefit” – nodokļu
EIS izziņa – NAV
nomaksu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
konstatēts pārkāpums
11.12.2017.
Informācija par – SIA “EG Energija”, AS “Latvenergo”, AS “Latvijas Gāze”, AS “AJ
Power Gas”, SIA “Enefit” – piedāvājuma vērtēšanu
Atlases dokumenti Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām
Tehniskais piedāvājums Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām
Finanšu piedāvājums Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām
Informācija par piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar noteikto piedāvājumu izvēles
kritēriju – viszemākās cenas piedāvājums
AS “AJ Power Gas” piedāvājums ar piedāvāto cenu EUR 0,0238968 ir viszemākās cenas
piedāvājums.
Dokuments: EIS izziņa
Informācija par AS “AJ Power Gas” nodokļu nomaksu
– NAV konstatēts
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā – 11.12.2017.
pārkāpums
Informācija par AS “AJ Power Gas” nodokļu nomaksu dienā, Dokuments: EIS izziņa
kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
NAV konstatēts
piešķiršanu – 15.12.2017.
pārkāpums
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Informācija, ka NAV pasludināts AS “AJ Power Gas”
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas Dokuments: EIS izziņa
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu
NAV konstatēts
vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas
pārkāpums
tiek likvidēts– 15.12.2017.
 Piedāvājums sagatavots un iesniegts laikus;
AS “AJ Power Gas”
 Tas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
piedāvājuma atbilstība
 Viszemākās cenas piedāvājums.
Informācija par lēmumu
Piešķirtas līguma slēgšanas tiesības AS “AJ Power
Lēmums
Gas”.
Saskaņā ar PIL 9.panta 23.daļu pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā
panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā
Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
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