SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796
IEPIRKUMU KOMISIJA
Būvdarbu iepirkums, kura cena vienāda vai lielāka par 20000 EUR nepārsniedzot
169999 EUR
“CEĻU SEGUMA ATJAUNOŠANA LIEPUPES PAGASTĀ”
(Identifikācijas Nr. SND 2018/44)
LĒMUMS Nr.2018/44
Salacgrīvā

2018.gada 4.oktobrī

1.

PASŪTĪTĀJS – Salacgrīvas

novada dome, reģ.Nr.90000059796

ADRESE – Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
2. Iepirkuma priekšmets – Ceļu seguma atjaunošana Liepupes pagastā
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – ceļa “Tūja – Ežurga” un ceļa “Vecmuiža – Dāči” ceļa seguma
atjaunošana;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – ceļa “Noriņas – Mehāniskās darbnīcas” ceļa seguma atjaunošana
ar granti un ceļa nomaļu sakārtošana.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. – SND 2018/44
4. Iepirkuma veids – saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu
5. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.IUB.gov.lv) – 20.09.2018.
6. Iepirkuma komisija izveidota un apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada
16.jūnija lēmumu Nr.216 (protokols Nr.9; 11.§), grozījumi veikti ar Salacgrīvas novada
domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.142 (protokols Nr.4; 26.§)
Komisijas priekšsēdētājs – Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Zunde, Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
komisijas locekļi:
Jānis Cīrulis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos
Dita Lejniece, Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos
jautājumos
Ilze Bendrāte, Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja
Sarma Kacara, Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja
Ilona Jēkabsone, Ainažu pilsētas pārvaldniece
Komisijas darbā nepiedalās:
Andris Zunde, no 2018.gada 25.septembra līdz 2018.gada 14.oktobrim atrodas ikgadējā
atvaļinājumā.
7. Pretendentam noteiktās prasības norādītas iepirkuma nolikuma 3.punktā.
8. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst
Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
9. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 17.augusts plkst.11:30

10. Saņemtie piedāvājumi:
Piedāvātā cena (EUR bez PVN)

Pretendenta nosaukums

Iesniegšanas
datums un
laiks

SIA
„CB
7”,
reģ.
Nr.40003371991,
juridiskā
adrese “Jaunzemi”, Skultes
pagasts, Limbažu novads, LV4025

02.10.2018.
plkst.10:50

Iepirkuma
priekšmeta 1.daļa –
ceļa “Tūja-Ežurga”
un ceļa “VecmuižaDāči” ceļa seguma
atjaunošana

Iepirkuma
priekšmeta 2.daļa
– ceļa “NoriņasMehāniskās
darbncas” ceļa
seguma
atjaunošana r
granti un ceļa
nomaļu
sakārtošana

25062,50

12547,00

11. Izslēgtie un/vai noraidītie pretendenti: Nav.
12. Iepirkuma komisijas lēmums:
12.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā slēgt līgumu „Ceļa “Tūja – Ežurga” un ceļa “Vecmuiža –
Dāči” ceļa seguma atjaunošana” ar SIA “CB 7”, reģ.Nr.44103045058, adrese
“Jaunzemi”, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025 par kopējo līguma summu
25062,50 EUR (bez PVN), jo atbilst visām nolikuma prasībām un tehniskajai
specifikācijai.
12.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā slēgt līgumu „Ceļa “Noriņas – Mehāniskās darbnīcas”
ceļa seguma atjaunošana ar granti un ceļa nomaļu sakārtošana” ar SIA “CB 7”,
reģ.Nr.44103045058, adrese “Jaunzemi”, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025 par
kopējo līguma summu 12547 EUR (bez PVN), jo atbilst visām nolikuma prasībām un
tehniskajai specifikācijai.
13. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu, lēmumu dalībnieki
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.

