ATKLĀTĀ KONKURSA
“Siltumizolācijas materiālu iegāde”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/46
ZIŅOJUMS
Rīgā
Pasūtītāja nosaukums un adrese:
Identifikācijas Nr.:
Iepirkuma procedūras veids:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Paziņojuma par līgumu
publicēšanas datumi:

Iepirkuma komisija un tās
izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotājs:
Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš:
Pretendentu nosaukumi, kuri ir
iesnieguši piedāvājumus un to
piedāvātās cenas:
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
datums un laiks:

2019.gada 19.jūlijā
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, Aleksandra Čaka ielā 42,
Rīga, LV-1011
SIA RNP 2019/46
Atklāts konkurss
Siltumizolācijas materiālu iegāde
Iepirkuma uzraudzības mājas lapā:
2019.gada 3.jūlijā,
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis:
Netiek publicēts
Komisijas, kas izveidota ar SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
2019.gada
7.maija
rīkojumu
Nr. 1-5/311 un 2019.gada 19.jūlija rīkojumu Nr. 1-5/460,
sastāvs:
1. Komisijas priekšsēdētājs – Dmitrijs Zinkevičs,
Tehniskās pārvaldes Konstruktīvo elementu nodaļas
vadītājs;
2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Romans Girdo,
Tehniskās pārvaldes Konstruktīvo elementu nodaļas
Remontdarbu daļas vadītājs;
3. Komisijas loceklis – Guntars Kokars, Finanšu pārvaldes
Resursu nodrošinājuma nodaļas Noliktavas vadības
daļas vadītājs;
4. Komisijas loceklis – Mārtiņš Terehovičs, Finanšu
pārvaldes Plānošanas un ekmonomiskās analīzes
nodaļas procesu un datu analītiķis;
5. Komisijas locekle – Vita Aleksandra Matjaša,
Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā juriste;
6. Komisijas locekle – Elisa Janelsiņa, Juridiskās
pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā juriste, komisijas
sekretāre.
Dmitrijs Zinkevičs, Tehniskās pārvaldes Konstruktīvo
elementu nodaļas vadītājs.
Līdz 2019.gada 23.jūlijs plkst.15.00.
Nav
2019.gada 23.jūlijā, plkst.15.00, Elektronisko iepirkumu
sistēmas www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
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Pretendenta nosaukums, kuram
piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, piedāvātā
Nav
līgumcena, piedāvājuma izvēles
pamatojums
Informācija par to līguma daļu,
Nav
kurā izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot apakšuzņēmējiem:
Lēmuma pamatojums par
Nav
noraidītajiem pretendentiem, kā
arī par iepirkuma procedūras
neatbilstošajiem piedāvājumiem:
Iepirkuma komisija pamatojoties uz Ministru kabineta
2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūras un metu konkursa norises kārtība”
230.punktu
un
atklāta
konkursa
nolikuma
5.11.apakšpunktu pārtraukt atklātu konkursu, jo
Lēmuma pamatojums, ja
iepirkuma dokumentācijā ir nepieciešami grozījumi, kā
pasūtītājs pieņēmis lēmumu
arī, ņemot vērā kopējo līdzvērtīgu iegādājamo preču
pārtraukt iepirkuma procedūru:
līgumcenas SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, izsludinot
iepirkuma procedūru ir nepieciešams publicēt
paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.
Lēmuma pamatojums, ja
pasūtītājs pieņēmis lēmumu
izbeigt iepirkuma procedūru:

Sagatavoja:

Nav

E.Janelsiņa

