Tirgus izpēte
“Jaunaudžu retināšana, piesaistot ELFLA pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā”līdzfinansējumu ”
ID Nr. JND2019/3/CA
2019.gads

Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.:
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Iepirkuma komisija
Iepirkuma komisija izveidota ar Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 27.marta
rīkojumu Nr. 3 - 34/19/50

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
Datums:
Vieta:

2019.gada 14.augustā
Jaunpiebalgas novada dome

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125
Tirgus izpētes priekšmets: “Jaunaudžu retināšana, piesaistot ELFLA pasākuma “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” līdzfinansējumu ”
ID Nr. JND2019/3/CA
2. Informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots Jaunpiebalgas novada domes mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv 10.07.2019.
3. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.08.2019.

4. Saņemtie piedāvājumi:
N.P.K
.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai –
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas
Nr.

1.

SIA “Sters Trade”

402030107891

3.

SIA “Mežogles”

44103028077

Juridiskā adrese
Bruņinieku iela 2034, Rīga, LV 1001
“Lejas Dukuļi”,
Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov.,
LV - 4125

Piedāvājuma summa EUR
bez PVN
1315,72 EUR (viens
tūkstotis trīs simti
piecpadsmit euro 72 centi)
259,00 EUR (divi simti
piecdesmit deviņi euro 00
centi)

5. Iepirkuma komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu:
Prasības/Pretendents

Lēmums turpmākai vērtēšanai vai
pretendenta/piedāvājuma noraidīšanai

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši
informatīvajam paziņojumam prasībām.
SIA “Sters Trade”

Pieņemts lēmums - piedāvājums atbilsts informatīvā
paziņojuma prasībām.

SIA “Mežogles”

Pieņemts lēmums - piedāvājums atbilsts informatīvā
paziņojuma prasībām.

Iepirkumu komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un vai
piedāvājums nav nepamatoti lēts
SIA “Sters Trade”

Pieņemts lēmums - piedāvājumā nav aritmētiskās
kļūdas un piedāvājums nav nepamatoti lēts

3

Pieņemts lēmums - piedāvājumā ir aritmētiskās kļūdas
un piedāvājums nav nepamatoti lēts

SIA “Mežogles”

6. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesls: N/A
7. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:
N.P.
K.

1.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai – vārds,
uzvārds)
SIA “Mežogles”

Reģistrācijas
Nr.

Juridiskā adrese

Piedāvājuma summa
EUR bez PVN

44103028077

“Lejas Dukuļi”,
Jaunpiebalgas
pag.,
Jaunpiebalgas
nov., LV - 4125

259,00 EUR (divi simti
piecdesmit deviņi euro
00 centi)

Komisijas priekšsēdētāja
D.Bišere - Valdemiere
26482506; dace.bisere@jaunpiebalga.lv

(paraksts)

Dace Bišere - Valdemiere

