Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 9 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3
Iepirkums - Cenu aptauja
“Gājēju ceļa izbūve gar ēku Gaujas iela 21, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā”
(iepirkuma veids un nosaukums)

Iepirkuma komisijas sanāksme
Iepirkuma komisija izveidota ar Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 27.marta rīkojumu Nr. 3 34/19/50

Datums:
Vieta:

2019. gada 1.aprīlī plkst. 13:00
Jaunpiebalgas novada dome

Sēdes vadītājs
Piedalījās:

Dace Bišere - Valdemiere
Lolita Zariņa
Madara Intenberga
Guna Leimane
Signe Rupaine

Sēdi protokolē:

- komisijas priekšsēdētāja
- komisijas locekle
- komisijas locekle
- komisijas locekle
- komisijas sekretāre

Darba kārtība
I.

Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēle ar viszemāko cenu.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisija pārbaudīja saņemto
piedāvājumu atbilstību informatīvajā paziņojumā noteiktajām prasībām.
Komisija atzina par atbilstošu iesniegto piedāvājumu, kurš ir sagatavots un iesniegts
atbilstoši informatīvajā paziņojumā noteiktajām prasībām.
Komisija izvēlējās piedāvājumu, ar zemāko cenu, piešķirot tam Līguma slēgšanas tiesības.
Rezultātu apkopojums
Piegādātāja nosaukums

AS “A.C.B”

Piedāvājuma cena EUR (bez PVN)

16 990,91 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit euro 91 cents)

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji/ kritēriju
īpatsvars/ kritēriju vērtējums

Iesniegtais piedāvājums atbilst visām informatīvā
paziņojuma izvirzītajām prasībām.
Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un tas nav
nepamatoti lēts.

Piezīmes

Pieteikums iesniegts 28.03.2019. plkst.13:51

(norāda piedāvājuma veidu – piemēram, vēstule,
interneta mājaslapa, buklets u.tml.)

e-pastā iepirkumi@jaunpiebalga.lv

Noraidīts jeb cits izslēgšanas pamatojums

Izvēlētais piegādātājs

N/A
AS “A.C.B”, reģ.Nr.40003095713, par kopējo
summu bez PVN EUR 16 990,91 (sešpadsmit tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit euro 91 cents)

Pamatojums piedāvājuma izvēlei

Iesniegtais piedāvājums atbilst informatīvajā
paziņojumā norādītajai informācijai un ir izvēlēts ar
viszemāko cenu

Sanāksmes beigu laiks: 14:00
Pielikumā:
1. Iesniegto piedāvājumu saraksts uz 1 lp
2. 1 (viens) piedāvājums
3. Komisijas locekļu apliecinājumi uz 5 lp
4. Vērtēšanas kritērijs – viszemākās cenas noteikšanai uz 4 lp.
Komisijas priekšsēdētāja

Dace Bišere - Valdemiere
(vārds, uzvārds)

Komisijas locekļi

(paraksts)

Lolita Zariņa
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Madara Intenberga
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Guna Leimana
(vārds, uzvārds)

Sekretāre

(paraksts)

Signe Rupaine
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

