
Līksnas pagasta pārvalde

Atklāts konkurss
Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr. Līksna 2015/1

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

Datums: 27.02.2015
Vieta (adrese): Līksnas pagasta pārvalde, Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts,
Daugavpils novads, LV-5456

l.Pasūtītājs
Pasūtītājs ir Līksnas pagasta pārvalde (turpmāk tekstā - Pasūtītājs)
Reģistrācijas Nr.90000078763
Adrese: Līksnas pagasta pārvalde, Daugavas iela 8,Līksna,Līksnas pagasts, Daugavpils
novads, LV-5456
Tālr.Nr.+371 65475572
Faksa Nr.+371 65475564
E-pasts: parvalde@liksna.lv
Mājas lapas adrese: www.liksna.lv

2.Datums,kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja
mājaslapā internetā.
Paziņojums par līgumu publicēšanas datums -20.01.2015

3.Iepirkuma priekšmets
Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

4.Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
4.1.Iepirkumu komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs - Aiga Ķeire - Līksnas pagasta pārvaldes grāmatvede
Komisijas loceklis - Anita Ozola - Līksnas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede
Komisijas loceklis - Olita Miglāne - Līksnas pagasta pārvaldes lietvedības pārzine

4.2.Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:
4.2.1.publisko iepirkumu likuma 22.pants:
4.2.2.Līksnas pagasta pārvaldes vadītājas 26.11.2009.,rīkojums Nr.03-05/21 "Par iepirkuma

komisijas izveidošanu".

5.Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs:
5.1.Kvalifikācij a
5.1.1. Pretendenta profesionālās un tehniskās spējas

Speciālu prasību nav.
5.1.2.Apakšuzņēmēju saraksts
Apakšuzņēmēju nav.
5.2.Piedāvājuma izvēles kritērijs.
Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

mailto:parvalde@liksna.lv
http://www.liksna.lv


6.Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Iīdz 20l4.gada 24.februārim plkst.l4.00

7.Pretendentu nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi un ir iesnieguši
piedāvāj um us,
kā arī piedāvātās cenas.

Iesniegto piedāvājumu saraksts

l.tabula

SIA "Arden Trade"
Reģ.Nr.41503058506

8. Iesniegto piedāvājumu atbilstības pārbaude
2.tabula

SIA 1/ Arden Trade
Iesniegta piedavājuma noformejuma un Atbilst I Neatbilst
dokumentu atbilstība X I

9.Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Piedāvājumu atvēršanas vieta: Līksnas pagasta pārvalde, Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas
pagasts, Daugavpils novads, LV-5456, 20 15.gada 24.februāris plkst.14:00

lO.Komisija nolēma atzīt par uzvarētāju un slēgt Iīgumu:
Ar SIA .Arden Trade" reģ.Nr.41503058506, adrese: Saules iela 10/10, Daugavpils, LV-
5404, par kopējo līgumcenu bez PVN,EUR 74000.00( Septiņdesmit četri tūkstoši euro 00
centi).

Lēmuma pamatojums - viszemākā piedāvātā cena.

Lēmuma pieņemšanas datums - 20l5.gada 27.februāris.

11.Pamatojums lēmuma par noraidītiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī par
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
Nav noraidītu pretendentu.

l2.Pasūtītājs nav pieņēmis Iēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

l3.Pasūtītājs nav atzinis nevienu piedāvājumu par nepamatoti Iētu.

Izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.

Komisijas priekšsēdētājs \Jhii."'" vf1u« ~
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