PAZIŅOJUMS PAR
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus cenu izpētes
Veselības diena – Onkoloģisko slimību profilakses pasākumi
REZULTĀTIEM
Pasūtītāja nosaukums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma priekšmeta apraksts

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji

Ciblas novada pašvaldība
Nr. CNP-2019/ESF-19
Pasākums „Veselības diena” par tēmu “Onkoloģisko
slimību profilakses pasākumi”, ietverot veselības
veicināšanas aktivitātes un slimību profilakses pasākumus
– onkoloģijas slimību riska faktoru ekspresnoteikšanu un
speciālistu eksperskonsultācijas.
Projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/067 „Veselības veicināšana
iedzīvotājiem Ciblas novadā”
Atbilstība prasībām, zemākā cena

Tirgus cenu izpētes apraksts:
Paziņojums par tirgus cenu izpēti tika publiskots 06.11.2019. Ciblas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ciblasnovads.lv (izvēlnē „Jaunumi” un izvēlnē „Pašvaldība” > sadaļas „Publiskie
iepirkumi” > apakšsadaļā „Tirgus izpētes”).
Līdz 2019.gada 13.novembrim, plkst. 14:00 e-pastā ciblasnovads@ciblasnovads.lv un/vai
svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv tika saņemts 1 (viens) piedāvājums, plkst. 14:05 saņemts 1
(viens) piedāvājums.

1.

2.

Piegādātāja/
pakalpojuma sniedzēja vai
būvdarbu veicēja
nosaukums
Piedāvājuma cena (visiem
piedāvājumiem jānorāda
salīdzinājuma cena, neiekļaujot
PVN)

3.

1.piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

2.piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

SIA „DVĒSEĻNIEKS”,
Reģ. Nr. 40103494934

SIA MBIA,
Reģ. Nr. 40103687883

2246,00 EUR

2010,00 EUR

-

-

Saņemts e-pasts no
dacemeija@inbox.lv
13.11.2019. plkst.12:58
-

Saņemts e-pasts no
tatjana@onplate.lv
13.11.2019. plkst.14:05

Citi piedāvājumu vērtēšanas
kritēriji/kritēriju
īpatsvars/kritēriju vērtējuma
kopsumma (ja visizdevīgākais
piedāvājums nav ar zemāko cenu)

4.

Informācija par
piedāvājuma saņemšanas
laiku un veidu

5.

Piezīmes,
papildus informācija

6.

Vai jāveic iepirkums
atbilstoši PIL?

-

Nē
1

(„Jā”/„Nē”)
7.

Izvēlētais piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs (norāda, ja

SIA „DVĒSEĻNIEKS”,
Reģ. Nr. 40103494934

6.jautājumā atbilde ir „Nē”)
8.

Pamatojums piedāvājuma
izvēlei (norāda, ja 6.jautājumā

Atbilstība prasībām, zemākā cena

atbilde ir „Nē”)

Veicot pretendentu atlases prasību pārbaudi, Pasūtītājs konstatē, ka pretendents SIA MBIA:
1) piedāvājumu iesniedzis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa;
2) nav iesniedzis speciālista/u CV un speciālista/u kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.
Ievērojot iepriekš minēto, Pasūtītājs no pretendenta SIA MBIA piedāvājuma nevar konstatēt
pretendenta atbilstību atlases prasībai par nepieciešamo pieredzi, kā arī nevar vērtēt pretendenta
spējas un pieejamos resursus izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
Pasūtītājs noraida pretendentu SIA MBIA kā neatbilstošu pretendentu atlases prasībām, un tās
piedāvājumu kā neatbilstošu tirgus izpētes tehniskās specifikācijas prasībām.
Pasūtītājs konstatē, ka SIA „DVĒSEĻNIEKS” piedāvājums atbilst pretendentu atlases prasībām un
tirgus cenu izpētes tehniskās specifikācijas prasībām.
Pasūtītājs – Ciblas novada pašvaldība – 19.11.2019. pieņēma lēmumu slēgt līgumu par
Pasākuma „Veselības diena” par tēmu “Onkoloģisko slimību profilakses pasākumi” organizēšanu
ar SIA „DVĒSEĻNIEKS”, līguma summa - EUR 2246,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit
seši eiro un 00 centi).
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