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Piedāvājuma vērtēšanas
kritēriji

Piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst tirgus cenu izpētes
prasībām un tehniskajai specifikācijai

Ekskursija Vidzemē ar fiziskām aktivitātēm 2020.gada
rudenī

Tirgus cenu izpētes apraksts:
Paziņojums par tirgus cenu izpēti tika publiskots 04.09.2020. 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 trim
iespējamiem pretendentiem.
Līdz
2020.
gada
09.septembrim,
e-pastā
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
un/vai
marite.romanovska@ciblasnovads.lv tika saņemts 1 (viens) piedāvājumi.

1.

2.
3.

4.

5.

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

1.piegādātājs/
pakalpojuma
sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

2.piegādātājs/
pakalpojuma
sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

3.piegādātājs/
pakalpojuma
sniedzējs vai
būvdarbu veicējs

Marita Joņina,
Nod.maks. Nr.
22048512804

-

-

350,00 EUR

-

-

-

-

-

Saņemts e-pasts no

-

-

-

-

maritajonina@gmail.
com

08.09.2020.
Plkst.:08:58
1

6.

7.

8.

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”)

Nē

Nē

Nē

Marita Joņina,
Nod.maks. Nr. 22048512804

Zemākā cena

Veicot pretendenta atlases pārbaudi, Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums atbilst tirgus cenu izpētē
izvirzītajām prasībām.
Pasūtītājs – Ciblas novada pašvaldība – 10.09.2020. pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar Maritu Joņinu
par summu - EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN).
Pielikumā:
1) Tirgus cenu izpētes prasības uz 2 lpp.;
2) Izejošie e-pasti potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem uz 3 lpp.;
3) Izdruka no www.ciblasnovads.lv uz 1 lpp
4) Maritas Joņinas iesniegtais piedāvājums uz 2 lpp.;
Tirgus cenu izpētes veicējs:

Datums: 10.09.2020.

Mārīte Romanovska,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Paraksts:
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