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Saskaņā ar PIL 8.2 panta noteikumiem
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Identifikācijas numurs
Iepirkuma metode
Piedāvājuma izvēles
kritērijs
Publikācija CSDD mājas 06.11.2015.
lapā/ IUB PVS sistēmā
Piedāvājumu iesniegšanas 17.11.2015.
termiņš
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs Direktora vietnieks Ģ.Rorbaks
Komisijas priekšsēdētāja Vispārējās daļas priekšnieks Dz.Innuss
vietnieks
Komisijas loceklis Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks K.Aksenoks
Vispārējās daļas celtniecības darbu koordinators
Komisijas loceklis
A.Rudzītis
Informācija par pretendentu
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu SIA „Skonto Būve”
Piedāvātā līgumcena eiro (bez PVN) EUR 169 513,96
Piedāvājuma iesniegšanas datums, 17.11.2015.
Piedāvājuma iesniegšanas laiks 09:51
Informācija par pretendenta SIA „Skonto Būve” 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 SIA „Skonto Būve” nodokļu
Dokuments: EIS izziņa NAV
nomaksu iepirkuma izsludināšanas dienā –
konstatēts pārkāpums
06.11.2015.
Informācija par SIA “Skonto Būve” nodokļu
Dokuments: EIS izziņa
nomaksu dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
NAV konstatēts
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – 20.11.2015.
pārkāpums
Informācija, ka NAV pasludināts SIA “Skonto
Būve” maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija
Dokuments: EIS izziņa
vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts
NAV konstatēts
uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un
pārkāpums
maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai tas tiek likvidēts – 20.11.2015.
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Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
SIA „Skonto Būve” piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu EUR 169 513,96 ir
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
• piedāvājums sagatavots un iesniegts laikus;
• piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
• saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (97 punkti).
Informācija par lēmumu
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Skonto
Lēmums
Būve”.
Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL
8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā
Lēmuma pārsūdzēšanas tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pieņemto
lēmumu
mēneša
laikā
pārsūdzēt
kārtība
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.
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