Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
„Datortehnikas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm”
ID Nr. VNP 2016/15
03.05.2016.
Viļānos
1. Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs

Viļānu novada pašvaldība
Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Reģ.Nr. 90009114114
Tālruņa Nr.:64628033
e-pasta adrese: novads@vilani.lv;
vispārējā adrese (URL) www.vilani.lv
VNP 2016/15
Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.2 panta kārtībā
Zemākā cena

Iepirkuma identifikācijas numurs
Iepirkuma pamatojums
Izvēles kritērijs
2. Informācija par pretendentiem
Pretendents
Līgumcena, EUR (bez PVN)
1.daļa - Datortehnikas piegāde Viļānu vidusskolai
SIA “Goodman Group”
18806,00
SIA “Vonder IT”
28328,21
2.daļa - Datortehnikas piegāde Viļānu pašvaldības iestādēm
SIA “Goodman Group”
14185,00
SIA “Vonder IT”
14372,26
SIA “DS PRO Latvija”
9472,00
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas
SIA “DS PRO Latvija” - nav iesniegti dokumenti atbilstoši
iemesli
nolikuma 6.1.7. un 6.1.8. punkiem.
3. Informācija par uzvarētāju
Pretendents, kuram piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības
Uzvarētāja piedāvātā līgumcena, EUR
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības
4.Lēmums
Iepirkumu komisijas izveidošanas
pamatojums

Lēmums

Saistītie protokoli

5. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

SIA “Goodman Group”
1.DAĻA – 18806,00
Zemākā cena
2013.gada 18.jūlija Viļānu novada domes sēdes Nr.5 dienas
kārtības 10.jautājuma „Par komisiju sastāvu un jaunu komisiju
veidošanu” lēmums un 2014.gada 13.marta Viļānu novada
domes sēdes Nr.5 dienas kārtības 16.jautājuma „Par iepirkumu
komisijas sastāva papildināšanu” lēmums
03.05.2016.
1)Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1.daļā piešķirt SIA
“Goodman Group”, kā pretendentam, kurš piedāvā viszemāko
līgumcenu.
2) Iepirkuma 2.daļu pārtraukt pamatojoties uz to, ka Pretendentu
piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja plānotā līgumcena.
Nr.1 no 11.04.2016.
Nr.2 no 26.04.2016. – Atvēršanas protokols
Nr.3 no 26.04.2016.
Nr.4 no 03.05.2015.
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas
PIL 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 likumā noteiktajā kārtībā.
Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

