IZRAKSTS
Lēmums par iepirkuma rezultātiem Nr.2017/3 ELFLA
Zilupē,

2017. gada 29.martā

I. Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs

Zilupes novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000017383,
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
ZNP 2017/3 ELFLA
„Vietējās teritorijas – atpūtas vietas pie strūklakas”
izbūve Zilupes pilsētā, ID Nr. ZNP 2017/3 ELFLA
PIL 82. pants

Iepirkuma identifikācijas numurs
Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma pamatojums
II. Informācija par pretendentiem
„L&A
Group”,
reģ. 15 985,00EUR
Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un SIA
Nr.40103841860,
juridiskā
adrese:
(bez PVN)
piedāvātās līgumcenas

Noraidītie
iemesli

pretendenti

un

noraidīšanas

III. Informācija par uzvarētāju
Pretendents, kuram piešķirtas
slēgšanas tiesības
Uzvarētāja piedāvātā līgumcena

Plūsmas iela 6, Ogre, LV-5001;
SIA “RD Forest AB”, reģ. Nr.
40103644441, juridiskā adrese:
Laimdotas iela 29A, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV-5070.
-

17 834,00EUR
(bez PVN)

līguma SIA „L&A Group”, reģ. Nr.40103841860;

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības
IV. Lēmums
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats
Lēmums:

Saistītie protokoli
V. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

15 985,00EUR
(bez PVN)
Viszemākās cenas piedāvājums
Zilupes novada pašvaldības domes Pastāvīgās
Iepirkuma komisijas nolikums.
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par uzvarētāja
piedāvāto līgumcenu.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (stājās spēkā
01.03.2017) Pārejas noteikumu 2. punktu, ja
iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai
lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras
uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav
jāizsludina, ir pieņemts pirms šā likuma spēkā
stāšanās dienas, tad iepirkums vai iepirkuma
procedūra pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai
pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas
bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma
procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās
uzsākšanu pieņemšanas dienā, izņemot noteikumus,
kas iekļauti šā likuma 28. panta otrajā daļā, 29. pantā,
30. panta pirmajā daļā un 31. panta otrajā daļā.
Noslēgtās vispārīgās vienošanās administrējamas
saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā
attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras
izsludināšanas dienā un kā rezultātā tika noslēgta
vispārīgā vienošanās.
20.02.2017. protokols Nr. 2017/3-1 ELFLA;
13.03.2017. protokols Nr. 2017/3-2 ELFLA;
29.03.2017. protokols Nr. 2017/3-3 ELFLA;
Saskaņā ar PIL 82.panta 18. daļu pretendents, kas iesniedzis
piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko

IZRAKSTS
iepirkumu likuma 82. panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir
tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvā rajona
tiesā. Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.

IZRAKSTS PAREIZS
Zilupes novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Zilupē, 2017. gada 29. martā

personiskais paraksts

V. Vaļdens

