VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

TIESU NAMU AĢENTŪRA

Reģ. Nr. 40003334410; PVN Nr. LV40003334410
Baldones iela 1B, Rīga, LV – 1007
Tālr.: 67804733, Fakss: 67804734
E-pasts: tna@tna.lv

Atklāta konkursa
“Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/4)
paziņojums par lēmumu
Pasūtītājs: Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003334410
Adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 67804733, fakss: 67804734
Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā,
būvuzraudzība”, identifikācijas numurs TNA2017/4.
Datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 27.02.2017.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.05.2017.
Iepirkuma metode: iepirkums rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (kas bija spēkā līdz 2017. gada
28. februārim, un ir piemērojams šī iepirkuma procedūras ietvaros) 8. panta pirmās daļas 1. punktu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1 (viens)
Juridiskās personas nosaukums
Personu apvienība SIA “PRO VIA”, reģ. Nr. 40003372696, un
SIA “Forma 2”, reģ. Nr. 50003883681

Finanšu piedāvājumā uzrādītā
kopējā cena bez PVN (EUR)
1 715 520,15

Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Tiek izvērtēti to pretendentu
piedāvājumi, kuri atzīti par atbilstošiem pretendentu atlasē, un kuru piedāvājumi atzīti par atbilstošiem gan
tehniskā piedāvājuma, gan finanšu piedāvājuma pārbaudē, t.sk., nav atzīti par nepamatoti lētiem.
Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu
summu) saskaņā ar nolikumā noteiktajiem kritērijiem un to īpatsvaru.
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums
Personu apvienība SIA “PRO Pretendents personu neatbilst atklāta konkursa “Jauna cietuma
VIA”, reģ. Nr. 40003372696, un kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība” nolikuma
SIA
“Forma
2”,
reģ. 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.1. punktā izvirzītajām prasībām,
Nr. 50003883681
proti, pretendents piedāvājumā ir norādījis 3 (trīs) objektus, kuros ir
veicis būvuzraudzību, taču tikai 1 (viens) objekts (daudzfunkcionāla
ēka Rīgā, Skanstes ielā 7k-115) no 3 (trīs) norādītajiem atbilst
izvirzītajām prasībām.
Ņemot vērā to ka, nav iesniegts kvalifikācijas prasībām atbilstošs piedāvājums, pieņemts lēmums iepirkumu
izbeigt bez rezultātiem.
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