Pārgaujas novada domes Iepirkuma komisijas
Paziņojums par pieņemto lēmumu
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Pārgaujas novada pašvaldība,
Reģ.Nr.9000911676, „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151;
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2014/26;
3. Iepirkuma priekšmets: „Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada
pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (CPV kods –
34400000-1);
4. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Publisks piegādes
līgums, kura paredzamā līgumcena ir 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro;
5. Komisija izveidota ar Pārgaujas novada domes 27.06.2013. lēmumu (protokols Nr.9, 21.§);
6. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā internetā (www.iub.gov.lv) – 2014.gada 2.oktobris;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.11:00, Straupes pagasta
pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1 (viens);
9. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu un tā piedāvātā līgumcena:
Nr.p.k.

Pretendents
SIA „Pro R-Motors”,

1.

Reģ.Nr.40003735585,
Upeņu iela 6-45, Rīga, LV-1082

Piedāvājuma
Piedāvājuma cena
iesniegšanas datums
EUR bez PVN
un laiks
20.10.2014.
Plkst. 10.58

6 483.47

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 6.2.8.apakšpunktam;
11. Noraidītais pretendents un tā noraidīšanas pamatojums:
Pretendenta
nosaukums
SIA „Pro R-Motors”,
Reģ.Nr.40003735585

Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai
iepirkuma nolikuma 6.2.2.apakšpunkts – pretendenta
piedāvājums tika noraidīts, jo piedāvājuma 9.lpp iesniegtā
dokumenta „Tehniskais piedāvājums” pozīcijā papildus
aprīkojums norādīts, ka stūres pastiprinātājs nav, kas neatbilst
iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija”
norādītajam nosacījumam.

12. Iepirkuma komisijas pieņemtais lēmums un tā pamatojums: Iepirkuma komisija, pamatojoties
uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma
8.1.8.apakšpunktu, nolēma: pārtraukt iepirkumu „Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Pārgaujas novada pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs”, ID Nr. PNP 2014/26, jo vienīgā
pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma tehniskās
specifikācijas prasībām.
13. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 4.novembris;
Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo
tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas
kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

