Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI””
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

ZIŅOJUMS
(vispārpieejama informācija, izņemot piedāvājumus)

Jūrmalā

2018.gada 22.janvāris

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese – VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””,
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2017/43
3. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss
4. Iepirkuma līguma priekšmets – Elektroenerģijas piegāde
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā – 29/12/2017
6. Iepirkumu komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums:
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja:

Sandra Tuliša

Iepirkuma komisijas
locekļi:
Sandra Balode
Imants Putniņš
Evija Ribakova
Sekretāre:

Ilze Markoviča

Iepirkumu komisija izveidota ar VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” valdes
priekšsēdētājas izveidota ar 2017.gada 14.novembra valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-3/109.
Dokumentu (tehniskās specifikācijas) sagatavotājs: Imants Putniņš
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19/01/2018.
8. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.

Pretendenta
nosaukums

Iesniegšanas datums
un laiks

Pretendenta piedāvātā
līgumcena bez PVN, EUR

1.

SIA
Energy”

2.
3.

“Geton

16.01.2018. plkst.
13.43

120`006.00

SIA “AJ Power”

19.01.2018. plkst.
8.55

117`752.00

AS “Latvenergo“

19.01.2018. plkst.
9.35

123`442.50

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Asaru prospekts 61, Jūrmala, 505.kabinets, 19/01/2018, plkst. 10.00
10. Pretendents nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma
izvēles pamatojums:
Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“JA Power”, kura ir piedāvājusi viszemāko līgumcenu, ar piedāvāto līgumcenu 117`752.00
EUR.
9.

11. Informācija par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais
pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi : nav
attiecināms
12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms
13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras
nepārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu : nav attiecināms
14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru: nav attiecināms
15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu
par nepamatoti lētu: nav attiecināms
16. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam
ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas:
nav attiecināms
17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai : nav attiecināms

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

_____paraksts____ S.Tuliša
______ paraksts_____S.balode
______ paraksts______I.Putniņš
_______ paraksts_____ E.Ribakova

Iepirkumu komisijas sekretāre:

________ paraksts___ I.Markoviča

