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

Mazsalacā
Par iepirkuma MNP 2015/7 rezultātiem_ lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2015/7
Iepirkuma nosaukums: „Jaunas ietves Skaņkalnes ielā (no Rīgas ielas līdz Skaņkalnes ielai
8) Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā”
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Saņemtie piedāvājumi: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2015. gada 1.jūlijam plkst.
11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 3 piedāvājumi:
Nr. p.
k.

Pretendenta
nosaukums, reģ. Nr.

Iesniegšanas
datums

Iesniegšanas
laiks

Piedāvātā cena, euro
(bez PVN)

1.

SIA “SiMC”,
reģ. Nr. 40103669962
SIA “Kvinta BCL”,
reģ. Nr. 40103252553
SIA “Limbažu ceļi”,
reģ. Nr. 46603000113

01.07.2015.

0905

53991,87

01.07.2015.

1020

49951,36

01.07.2015.

1022

58858,78

2.
3.

Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Pēc nolikuma 7.3. punkta prasībām SIA “SiMC” piedāvājumam nav noradīta pretendenta
kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs, un SIA “Kvinta BCL” piedāvājumam nav
noradīta pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds.
SIA “Kvinta BCL” piedāvājumam, pēc nolikuma 8.11.1. punkta prasībām, nav pievienota
tāmes elektroniskā formā CD (Excel formātā).
Komisija vienojas nenoraidīt SIA “SiMC” un SIA “Kvinta BCL” iesniegtos piedāvājumus.
Komisija tālāk vērtē visu pretendentu SIA “SiMC”, SIA “Kvinta BCL” un SIA “Limbažu
ceļi” iesniegtos piedāvājumus.
Pretendentu SIA “SiMC”, SIA “Kvinta BCL” un SIA “Limbažu ceļi” iesniegtie
piedāvājumi atbilst nolikumā norādītajām prasībām.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu, Piedāvātā cena bez PVN, euro.
Iepirkuma komisija izvēlās SIA “Kvinta BCL”, reģ. Nr. 40103252553, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.
punktu un atbilstoši 2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr. 1516 „Publisko iepirkumu
elektronisko izziņu noteikumi”, e-izziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par SIA “Kvinta
BCL”, reģ. Nr. 40103252553, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2015.gada 1.jūlijā nodokļu

maksātājam nav nodokļu parāds (01.07.2015. e-izziņa NO Nr. 26717306-3359844 par
nodokļu nomaksas statusu).
Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.
punktu un atbilstoši 2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr. 1516 „Publisko iepirkumu
elektronisko izziņu noteikumi”, e-izziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par SIA “Kvinta
BCL”, reģ. Nr. 40103252553, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2015. gada 1.jūlijā nodokļu
maksātājam nav pasludināts maksātspējas (t.sk. bankrota) process, likvidācijas process,
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība (01.07.2015. e-izziņa URA Nr. 267173063359843 par likvidācijas, maksātspējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
01.07.2015., nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2015/7 „Jaunas ietves Skaņkalnes ielā (no Rīgas
ielas līdz Skaņkalnes ielai 8) Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā” atzīt SIA “Kvinta
BCL”, reģ. Nr. 40103252553, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA “Kvinta BCL”, reģ. Nr. 40103252553, Sēļu iela 9, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167, par iepirkuma „Jaunas ietves Skaņkalnes ielā (no Rīgas
ielas līdz Skaņkalnes ielai 8) Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā” būvdarbu izpildi.
3. Iepirkuma kopējā līgumu summa 49951,36 euro (bez PVN).
4. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
N.p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Piedāvātā cena,
euro (bez PVN)

Noraidīšanas iemesls

1.

SIA “SiMC”,
reģ. Nr. 40103669962

53991,87

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

2.

SIA “Limbažu ceļi”,
reģ. Nr. 46603000113

58858,78

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš

2

