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REZULTĀTU PAZIŅOJUMS
Pasūtītājs
Līguma priekšmets
Projekts
Iepirkums

Ciblas novada pašvaldība
Līdaku un zandartu mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā
Ludzas ezerā
„Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”
Tiek veikts atbilstoši:
1) Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem
Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;
2) Ciblas
novada pašvaldības 2017.gada
4.jūlijā
apstiprinātajiem noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība
Ciblas novada pašvaldībā”

Informācija par piedāvājumiem:
Aicinājums piedalīties tirgus cenu izpētē un iesniegt piedāvājumu elektroniski uz e-pastiem tika
izsūtīts 5 (pieciem) potenciālajiem pretendentiem, līdz 2020. gada 14.februārim, e-pastā
svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv tika saņemtas 2 (divas) atbildes vēstules un 1 (viens) piedāvājums:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Piegādātāja/
pakalpojuma sniedzēja vai
būvdarbu veicēja
nosaukums
Piedāvājuma cena (visiem
piedāvājumiem jānorāda
salīdzinājuma cena,
neiekļaujot PVN)
Citi piedāvājumu vērtēšanas
kritēriji/kritēriju
īpatsvars/kritēriju vērtējuma
kopsumma (ja
visizdevīgākais piedāvājums
nav ar zemāko cenu)
Informācija par
piedāvājuma saņemšanas
laiku un veidu
Piezīmes,
papildus informācija
Vai jāveic iepirkums
atbilstoši PIL?
(„Jā”/„Nē”)
Izvēlētais piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs (norāda, ja
6.jautājumā atbilde ir „Nē”)
Pamatojums piedāvājuma
izvēlei (norāda, ja
6.jautājumā atbilde ir „Nē”)

1.piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

2.piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

SIA „FAPS”

SIA „Rūjas zivju
audzētava”

Piedāvājums netika
iesniegts sakarā ar resursu
nepietiekamību

4800,00

-

-

Saņemts e-pasts no
faps@inbox.lv
05.02.2020.
-

Saņemts e-pasts no
kristaps@ruja.lv
11.02.2020.
-

-

Nē
SIA „Rūjas zivju audzētava”,
reģ. Nr. 40003696678
Zemākā cena

Pasūtītājs konstatē, ka pretendenta SIA „Rūjas zivju audzētava” piedāvājums atbilst tirgus cenu
izpētē „Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā” izvirzītām Pasūtītāja prasībām.
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Pasūtītājs – Ciblas novada pašvaldība – 19.02.2020. pieņēma lēmumu projekta „Lielā Ludzas ezera
zivju resursu papildināšana” atbalsta no Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākuma „Zivju
resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās upēs, kurās
ir atļauta makšķerēšana” saņemšanas gadījumā slēgt līgumu par zivju mazuļu piegādi ielaišanai
Lielajā Ludzas ezerā ar SIA „Rūjas zivju audzētava”.
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