MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
_______________________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

LĒMUMS
Mazsalacā
17.12.2018.
Par iepirkuma MNP 2018/13 rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2018/13
Iepirkuma nosaukums: „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas
periodā”
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Saņemtie piedāvājumi: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2018. gada 10. decembrim
plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniegti 5 piedāvājumi:
1. Saņemtie piedāvājumi:
Nr. p.
k.
1
2.

3.
5.
6.

Pretendenta
nosaukums, reģ. Nr.
LKS „Lauksalaca”,
44103002576
VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs”,
40003356530
SIA „Salacas koks”,
44103098765
Aigars Liepiņš, [..]
Imants Lezdiņš, [..]

Iesniegšanas
datums
10.12.2018.

Iesniegšanas laiks

10.12.2018.

10.55

05.12.2018.

15.30

10.12.2018.
10.12.2018.

10.45
10.46

10.50

Piedāvājumu atbilstības pārbaude iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.
Komisija pārbauda un konstatē, ka iesniegtajos piedāvājumos ir iekļautas visas prasītās
izmaksas.
2. Pretendentu piedāvātie posmi un pakalpojumu cenas (euro) bez PVN:
Mazsalacas 1. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg/km 1 stundas 1 km
Iekrāvēja
Transporta
k.
nosakums
attīrīšana izmaksa
kaisīšana pakalpojums pakalpojums
(no sniega)
1 stunda
1 stunda
1.
VAS „LAU”
Mazsalacas 3. posms:
N.p. Pretendenta
k. nosakums

11,15

32,82

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)

1. LKS „Lauksalaca” 7,00
Skaņkalnes 2. posms:

28,50

24,63

32,82

1 km
kaisīšana

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda

-

-

34,93

-

N.p. Pretendenta
k.
nosakums

1 pārg/km 1 stundas
attīrīšana izmaksa
(no sniega)

1 km
kaisīšana

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda

1.
VAS „LAU”
Sēļu 1. posms:
N.p. Pretendenta
k. nosakums

11,15

-

-

1 km
kaisīšana

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda

-

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)

1. SIA „Salacas koks” 8,00
26,00
Sēļu 2. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg./km. 1 stundas
k. nosakums
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)
1. SIA „Salacas koks” 8,00
26,00
Ramatas 1. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg./km. 1 stundas
k. nosakums
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)
1. Imants Lezdiņš
Ramatas 2. posms:
N.p. Pretendenta
k. nosakums

8,00

1.

8,50

Aigars Liepiņš

25,00

1 km
kaisīšana
1 km
kaisīšana
-

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)
28,00

1 km
kaisīšana
-

-

-

-

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
-

-

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
-

-

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
-

-

3. Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām, pasūtītājs izvēlās piedāvājumu ar viszemāko cenu, katrā iepirkuma daļā
(posmā) atsevišķi.
Saskaņā ar iepirkumu nolikumā noteikto, gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai
viens piedāvājums, katrā iepirkuma daļā (posmā) atsevišķi, kas pilnībā atbildīs Nolikuma
prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var
tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
Iepirkuma komisija veica pārbaudi Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmu datu
bāzēs (e-izziņu sistēmā, piekļuves vietnē www.eis.gov.lv) vai uz LKS „Lauksalaca”, reģ, Nr.
44103002576, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, SIA „Salacas koks”,
reģ. Nr. 44103098765, Aigars Liepiņš, reģ. Nr. [..] un Imants Lezdiņš, reģ. Nr. [..], neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi (piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (10.12.2018.) un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (11.12.2018.)) un pēc pārbaudes nekonstatē, ka VAS
„Latvijas autoceļu uzturētājs”, SIA „Salacas koks”, Aigars Liepiņš un Imants Lezdiņš būtu
iestājies Publisko iepirkumu likuma 9. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Iepirkumu komisija secina, ka LKS „Lauksalaca”, reģ, Nr. 44103002576, piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (10.12.2018.) ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro.
Iepirkuma komisijai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas otro
punktu jāinformē LKS „Lauksalaca”, par to, ka atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā
nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās
datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto
informāciju ir konstatēts, ka LKS „Lauksalaca”, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu
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parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro. Iepirkuma komisija jānosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. LKS „Lauksalaca”, lai
apliecinātu, ka tai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, jāiesniedz LKS pārstāvja apliecinātu
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka LKS
„Lauksalaca” nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nebūs iesniegts,
Iepirkuma komisija izslēgs LKS „Lauksalaca”, no dalības iepirkumā.
Iepirkuma komisija saņēmusi LKS „Lauksalaca”, reģ, Nr. 44103002576, pārstāvja
apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka
LKS „Lauksalaca”, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija,
nolemj:
Izvēlēties šādus pretendentus, kā uzvarētājus katrā pašvaldības autoceļu posmā, ar
iesniegtiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu:
1. Slēgt līgumu ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons, reģ. Nr.
40003356530, par Mazsalacas 1. posma un Skaņkalnes 2. posma pašvaldības ceļu un
ielu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 11,15 euro par 1 pārgājiena
kilometru un novada ielu ar asfaltbetona segumu kaisīšanu ar pretslīdes materiālu par
24,63 euro par 1 km. Vienas stundas izmaksas: 32,82 euro par sniega tīrīšanu, 34.93
euro par transporta pakalpojumiem un 32,82 euro par iekrāvēja pakalpojumiem.
Kopā 20044,85 euro (bez PVN).
2. Slēgt līgumu ar SIA „Salacas koks”, reģ. Nr. 44103098765 par Sēļu 1. posma un Sēļu
2. posma pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 8,00 euro par
1 pārgājiena kilometru un 26,00 euro stundā par sniega tīrīšanu. Kopā 6744,52 euro
(bez PVN).
3. Slēgt līgumu ar Imantu Lezdiņu, reģ. Nr. [..], par Ramatas 1. posma pašvaldības ceļu
un laukumu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 8,00 euro par 1 pārgājiena
kilometru un 25,00 euro stundā par sniega tīrīšanu. Kopā 4350,60 euro (bez PVN).
4. Slēgt līgumu ar Aigaru Liepiņu, reģ. Nr. [..], par Ramatas 2. posma pašvaldības ceļu
ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 8,50 euro par 1 pārgājiena kilometru un
28,00 euro stundā par sniega tīrīšanu. Kopā 3198,38 euro (bez PVN).
5. Slēgt līgumu ar LKS „Lauksalaca”, reģ. Nr. 44103002576, par Mazsalacas 3. posma
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 7,00 euro par 1
pārgājiena kilometru. Vienas stundas izmaksas 28,50 euro par sniega tīrīšanu. Kopā
7620,30 euro (bez PVN)
6. Visu posmu Iepirkuma līgumu kopējā summa 41958,65 euro (bez PVN).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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