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

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu
„Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2. stāva iekštelpu remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2018/17)
Iepirkuma komisijas lēmums
Rīgā 2018. gada 6. decembrī
Pasūtītājs: Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, adrese: Baldones iela 1B, Rīga, Latvija, LV1007
Iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.: Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva iekštelpu remonts,
id. Nr. TNA2018/17
Datums, kad iepirkums izziņots Internet tīklā: 31.10.2018.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2018.
Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva iekštelpu remonts
saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju
Paredzamā līguma izpildes termiņš: 4 (četri) kalendārie mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža
Saņemto piedāvājumu skaits: 4 (četri)
Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, un to piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.k.
Juridiskās personas nosaukums
Finanšu piedāvājumā uzrādītā
kopējā cena (EUR bez PVN)
1.
2.
3.
4.

Personu apvienība “SPYKE PRO”
Pilnsabiedrība “BOSSlex un partneri”
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”
SIA “ENFORT”

169 482,79
99 509,59
155 584,75
159 462,01

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:
Ņemot vērā to, ka pretendenta pilnsabiedrības “BOSSlex un partneri” iepriekšējā pieredze neatbilst
iepirkuma nolikuma 2.3. punktā izvirzītajām prasībām, proti, pretendentam pilnsabiedrībai “BOSSlex un
partneri” nav iepriekšēja pieredze valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu iekštelpu apdares
atjaunošanā, iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 5.1.8. punktu, pieņēma lēmumu no
turpmākās dalības iepirkumā izslēgt pretendentu pilnsabiedrību “BOSSlex un partneri”.
Iepirkuma uzvarētājs, pretendents, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 9. panta astoto daļu.
Juridiskās personas
Salīdzinošās priekšrocības
nosaukums
AS “BŪVUZŅĒMUMS
RESTAURATORS”

Pretendents atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu

Ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, tad
iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
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