Iepirkums Nr. CKTC 2016/9
Paziņojums par pieņemto lēmumu iepirkumā “Ēku, Izstāžu nams un tā piebūve, ar kadastra apzīmējumu
Nr.4201 005 2610 001 un Nr.4201 005 2610 002 energoefektivitātes paaugstināšana un inženiertīklu
atjaunošana un izbūve, piebūves jumta atjaunošana, Pils laukums 3, Cēsis, Cēsu novads”
Iepirkuma priekšmets
Ēku, Izstāžu nams un tā piebūve, ar kadastra apzīmējumu Nr.4201
005 2610 001 un Nr.4201 005 2610 002 energoefektivitātes
paaugstināšana un inženiertīklu atjaunošana un izbūve, piebūves
jumta atjaunošana, Pils laukums 3, Cēsis, Cēsu novads
Iepirkuma identifikācijas numurs
CKTC/2016/9
Pasūtītājs
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”,
reģ.Nr. 90001677262, Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV –
4101
Iepirkuma izsludināšana
 Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā – 2016.gada 11.oktobrī
 Pasūtītāja mājas lapā http://www.tourism.cesis.lv/lv/sakumlapa –
2016.gada 11.oktobrī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2016.gada 24. oktobris plkst. 1500
Iepirkuma metode un
 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 .panta
piedāvājuma izvēles
noteikumiem;
kritērijs
 Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Iepirkumā saņemtie piedāvājumi: Nr.p.k. Pretendents
Piedāvājuma
Piedāvājuma
iesniegšanas
summa EUR bez
datums un laiks
PVN 21%
1.
SIA “PRO DEV”
21.10.2016. plkst.
111 927,13
11:15
2.
SIA “EKERS”
24.10.2016. plkst.
129 447,46
11:54
3.
SIA “WOLF
24.10.2016. plkst.
109 376,31
SYSTEM”
13:20
4.
SIA “Wood
24.10.2016. plkst.
175 160,93
Construction”
13:42
Lēmuma pieņemšanas datums
2016.gada 24.oktobris
Pretendents, kuram piešķirtas
SIA “WOLF SYSTEM”, reģ. nr.44103040582, juridiskā adrese: Ata
iepirkuma līguma slēgšanas
Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
tiesības
Iepirkuma līguma cena bez PVN
109 376,31
Par uzvarētāju noteiktā
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu, SIA
pretendenta salīdzinošās
“WOLF SYSTEM” salīdzinošās priekšrocības ir tās, ka pretendents
priekšrocības
iesniedzis piedāvājumu, kas atbilst visām iepirkuma nolikuma
prasībām un atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Lēmuma pārsūdzēšana
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta astoņpadsmito daļu
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur Līguma darbību

