Ziņojums par iepirkumu

Par jaunas daudzfunkciju automašīnas piegādi

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkumu

Pasūtītājs, kas slēdz
iepirkuma līgumu

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”
Reģistrācijas Nr.90002066769
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”
Reģistrācijas Nr.90002066769
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

Iepirkuma identifikācijas
numurs

LPPINĪP 2016/4

Iepirkuma veikšanas kārtība

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
nosacījumiem.

Līguma priekšmets

Līguma priekšmets ir automašīnas piegāde

CPV kods

34110000-1

Paziņojums par plānoto
līgumu publicēts
www.iub.gov.lv

27.04.2016.

Iepirkumu komisijas
izveidošanas pamatojums

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Nekustamā īpašuma
pārvalde” 2012.gada 1.augusta rīkojums Nr.7-p.

Iepirkuma komisijas sastāvs

Aivars Milniņš
Aivars Kaņka
Iveta Strautmane
Sandra Jansone
Sanda Golde

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi.
Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un
ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un sniegt nepieciešamos pakalpojumus.
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus līgumus, par
kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes.
Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei:
− piedāvātā transporta līdzekļa ražotāja vai oficiālā izplatītāja apliecinājums par tiesībām
pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības (veikt to garantijas
apkalpošanu un remontu);
− piedāvātā transporta līdzekļa ražotāja vai oficiālā izplatītāja autorizēts serviss Liepājas
administratīvajā teritorijā, kurā tiks nodrošināta piedāvātā transporta līdzekļa garantijas
apkalpošana un remonts garantijas periodā.

Piedāvājuma izvēles kritērijs un
vērtēšanas kārtība:

Komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst
nolikuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un
atbilst pasūtītāja finanšu iespējām.
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Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:
Pretendentu saraksts

Peldu iela 5, Liepāja
11.05.2016. plkst.11:00
Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN

SIA „ARDALA” (42103017747)

15 611,57

SIA „SKANDI MOTORS filiāle
“LIEPĀJA”” (40003532760)

18 900,00

Iepirkumu komisijas lēmums:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.divi prim panta vienpadsmito daļu, iepirkumu
pārtraukt, tā kā pretendentu piedāvājumos norādītās automašīnas piegādes izmaksas pārsniedz
pasūtītāja finanšu iespējas.
Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

11.05.2016.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un
laiks

Liepājā, 12.maijā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A.Milniņš

Ziņojumu sagatavoja

A.Kaņka
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