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Reģ.Nr. 90000065720
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IEPIRKUMU KOMISIJA
Preiļos

PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
“Detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai”
identifikācijas Nr. PND 2019/13M

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma
procedūru
Iepirkuma priekšmets

Preiļu novada dome
Reģ.nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis: 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
Detālplānojuma izstrāde Preiļu
teritorijai
PND 2019/13M

pilsētas

centra

Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojums par līgumu publicēts:
23.05.2019
www.eis.gov.lv un www.preili.lv
Pamatojoties uz Nolikuma 1.6.punktu, Pasūtītājs piešķir
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā
vērtēšanas kārtība
tikai cenu
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 4.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums jūnijam, plkst. 11.00, Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris
24, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301, Apmeklētāju
un laiks
pieņemšanas un informācijas centrā, 1.stāvā
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un Preiļu novada domē Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 2.stāvā, 5.
kabinetā 2019.gada 04. jūnijā plkst.11:00
laiks
Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu
Pamatojums iepirkuma metodes izvēlei
likuma 9.pantu
Cena bez PVN
Pretendenta nosaukums
EUR
Pretendentu saraksts, kas iesnieguši
SIA “METRUM”, reģ.nr.
piedāvājumu
17 690.00
40003388748
Atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības
pretendentam, kurš iesniedza saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, ar zemāko cenu SIA “METRUM”, reģ.nr.
Iepirkumu komisijas lēmums
40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV – 1011,
iepirkuma procedūrā “Detālplānojuma izstrāde Preiļu
pilsētas centra teritorijai”, id.nr. PND 2019/13M, saskaņā

ar Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas
prasībām un pretendenta piedāvājumu, par kopējo
līgumcenu EUR 17 690.00 (septiņpadsmit tūkstoši seši
simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez PVN.
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums
Īpašie nosacījumi
Informācija par izraudzītā pretendenta
apakšuzņēmējiem un tiem nododamo
daļu
Lēmuma pamatojums, ja Komisija
noraidījusi piedāvājumus
Lēmuma pamatojums, ja Komisija
pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

02.07.2019.
Līguma izpildes termiņš 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši
no līguma noslēgšanas
Informācijas par apakšuzņēmējiem nav.
----------

---------Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
(PIL) 9. panta divdesmit trešo daļu informē, ka
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.

