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Iepirkuma konkursa

“Gāzu piegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”
Iepirkuma ID Nr. 2017/29/VM/CK/9
LĒMUMS

Cēsīs

2017. gada 30. novembrī

Iepirkuma priekšmets: “Gāzu piegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2017/29/VM/CK/9
Datums, kad iepirkums izsludināts IUB mājas lapā: 02.11.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.11.2017. plkst. 11:00
Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkuma komisija: izveidota ar SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētājas I.
Liepas 2016. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 1.2-8/97.
Saņemto piedāvājumu skaits un piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN:
Nr.p.k.
Pretendents
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
1.
SIA “AGA”
1042,41
2.
SIA “ELME MESSER L”
690,11
Pretendenta, piedāvājuma noraidīšanas pamatojums:
Tehniskās
specifikācijas
Neatbilstība tehniskajai specifikācijai
Nr.p.k.
2.
Piedāvāts tērauda balons nevis ar stikla šķiedru pastiprināts alumīnija
(kompozīta) balons.
3.
Piedāvāts tērauda balons nevis ar stikla šķiedru pastiprināts alumīnija
(kompozīta) balons. Piedāvāts 10 l balons nevis 15 l balons.
7.
Piedāvāts 10 l balons nevis 20 l balons.
Piedāvājums, kurs atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar
zemāko cenu EUR, bez PVN: SIA “AGA”.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.
Iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 3 (trīs) balsīm nolemj piešķirt līguma
slēgšanas tiesības: SIA “AGA” par piedāvāto līgumcenu 1042,41 EUR bez PVN un
kopējo līguma summu 41 999,99 EUR, bez PVN.
Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība:

1

Saskaņa ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata,
ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt
pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona
tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

/ Ingus Kliečis /

Komisijas locekle:

/ Liene Vegnere /

Komisijas locekle:

/ Sanita Sīle /
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