Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
TIRGUS CENU IZPĒTES

Tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu izgatavošana un piegāde
DOKUMENTĒŠANA
Pasūtītāja nosaukums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma priekšmeta apraksts
Piedāvājuma vērtēšanas
kritēriji

Ciblas novada pašvaldība
CNP-2020/LV-RU-04
Tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu izgatavošana un
piegāde
Piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst tirgus cenu izpētes
prasībām un tehniskajai specifikācijai

Tirgus cenu izpētes apraksts:
Paziņojums par tirgus cenu izpēti tika publiskots 11.06.2020. Ciblas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ciblasnovads.lv (izvēlnē „Jaunumi” un izvēlnē „Pašvaldība” > sadaļas „Publiskie
iepirkumi” > apakšsadaļā „Tirgus izpētes”).
Aicinājums piedalīties tirgus cenu izpētē un iesniegt piedāvājumu elektroniski tika izsūtīts četriem
iespējamiem pretendentiem.
Līdz 2020.gada 19.jūnijam, plkst. 16:00 e-pastā ciblasnovads@ciblasnovads.lv un/vai
marite.romanovska@ciblasnovads.lv tika saņemti 2 (divi) piedāvājumi.
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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

1.piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

2.piegādātājs/
pakalpojuma sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

SIA
„RGRpluss”,
reģ. Nr. 40103683190

SIA
„MK Dizains”,
reģ. Nr. 45403024800

2416,00 EUR

3796,00 EUR

-

-

Saņemts e-pasts no
raivis@rgrpluss.lv
12.06.2020., plkst.13:36
-

Saņemts e-pasts no
info@mkdizains.lv
19.06.2020., plkst.11:43.
-

Nē

Nē
SIA
„RGRpluss”,

1

8.

reģ. Nr. 40103683190

būvdarbu veicējs (norāda, ja
6.jautājumā atbilde ir „Nē”)
Pamatojums piedāvājuma
izvēlei (norāda, ja
6.jautājumā atbilde ir „Nē”)

Zemākā cena

Veicot pretendentu atlases pārbaudi, Pasūtītājs konstatē, ka pretendentu piedāvājumi atbilst tirgus
cenu izpētē „Tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu izgatavošana un piegāde” izvirzītām
Pasūtītāja prasībām.
Zemākās cenas piedāvājums ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RGRpluss” piedāvājums.
Pasūtītājs – Ciblas novada pašvaldība – 26.06.2020. pieņēma slēgt līgumu par Tirdzniecības vietu
aprīkojuma elementu izgatavošanu un piegādi ar SIA „RGRpluss”, līguma summa - EUR 2416,00
(divi tūkstoši četri simti sešpadsmit eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Pielikumā:
1) Tirgus cenu izpētes prasības uz 6 lpp.;
2) Izejošās e-pastu vēstules potenciālajiem piegādātājiem uz 4 lpp.;
3) Izdruka no www.ciblasnovads.lv uz 1 lpp.;
4) SIA „RGRpluss” piedāvājums uz 7 lpp.;
5) SIA „MK Dizains” piedāvājums uz 2 lpp.;
6) Apliecinājums par interešu konflikta neesību.
Tirgus cenu izpētes veicējs:

Datums: 29.06.2020.

Mārīte Romanovska,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Paraksts:
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