MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
_______________________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr..90009114167 , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
Tālrunis 64251908, fakss 65509888, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

LĒMUMS
Mazsalacā
26.02.2018.
Par iepirkuma MNP 2018/2 rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2018/2
Iepirkuma nosaukums: „Bibliotēkas telpu pārbūve Sēļu muižā”
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 24. janvārim plkst.
11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 3 piedāvājumi:
Nr. p.
Pretendenta
Iesniegšanas
Iesniegšanas
Piedāvājuma cena, euro
k.
nosaukums, reģ. Nr.
datums
laiks
(bez PVN)
1.
SIA „Konceps AJ”,
23.01.2018.
1045
102145,32
reģ. Nr. 43603059116
2.
SIA „Sanart”,
24.01.2018.
1044
96311,03
reģ. Nr. 44103043748
3.
SIA “Ekers”,
24.01.2018
1045
92231,41
reģ. Nr. 44103001903
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
SIA „Konceps AJ” iesniegtajā piedāvājumā Pieteikuma forma (1.lpp) neprecīzi norādīta
piedāvājuma cena salīdzinot ar lokālajām tāmēm, EUR 102145.32 (bez PVN). Tālāk iepirkumā
tiek vērtēta jaunā labotā piedāvājuma cena EUR 102145.32 (bez PVN).
SIA „Konceps AJ”, reģistrācijas Nr. 43603059116, piedāvājuma darba apjomu
pievienotajā tāmē, 26. lpp., 1-1. Ventilācijas izbūve nav iekļauti 1.rindas Kanāla ventilators
DN100, kā arī 30. lpp. 1-1. Būvobjekta sagatavošana nav iekļauti 1. rindas Sadzīves un biroja
konteinera piegāde darba apjomi, līdz ar to nav iesniegts piedāvājums par visu iepirkuma
specifikācijā (1.pielikums) minēto darbu apjomu sarakstiem kā to nosaka nolikuma 8.11.1.punkts.
Pretendenta SIA „Konceps AJ” piedāvājuma dokumenti tālāk netiek vērtēti.
Pretendentu SIA „Sanart” un SIA „Ekers” iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā
norādītajām prasībām.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
un ir piedāvājums ar viszemāko cenu, Piedāvājuma cena, euro (bez PVN).
Iepirkuma komisija izvēlās SIA „Ekers”, reģistrācijas Nr. 44103001903, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām
un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs (e-izziņu sistēmā, piekļuves vietnē
www.eis.gov.lv) pārbauda SIA „Ekers”, reģistrācijas Nr. 44103001903:
1) vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punktu,
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, ir nodokļu parāda esamību. Pārbaudes brīdī
konstatēja, ka 2018.gada 24. janvārī nodokļu maksātājam SIA „Ekers” ir nodokļu parāds, kas
pārsniedz 150,00 euro (01.02.2018. e-izziņa NO Nr.31178491-8006721 par nodokļu nomaksas

statusu).
Iepirkumu komisija secina, ka SIA „Ekers”, reģistrācijas Nr. 44103001903 ir nodokļu
parāds, kas pārsniedz 150 euro.
Iepirkuma komisijai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta (10) daļas 2 punktu
jāinformē SIA „Ekers” par to, ka atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu
parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka
SIA „Ekers”, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, ir nodokļu 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. SIA „Ekers”, lai apliecinātu, ka tai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
jāiesniedz SIA pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas par to, ka SIA „Ekers” 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 SIA „Ekers” no dalības
iepirkumā.
Iepirkuma komisija saņēmusi SIA „Ekers”, reģistrācijas Nr. 44103001903, pārstāvja
apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka
SIA „Ekers” nebija piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs (e-izziņu sistēmā, piekļuves vietnē
www.eis.gov.lv) pārbauda SIA „Ekers”, reģistrācijas Nr. 44103001903:
1) vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punktu, dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, par nodokļu parāda
esamību. Pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2018.gada 26. februārī nodokļu maksātājam SIA „Ekers”
nav nodokļu parāds, kas pārsniedz 150,00 euro (26.02.2018. e-izziņa NO Nr.31188157-8200154
par nodokļu nomaksas statusu).
2) vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1. punktu par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem. Pārbaudes brīdī
konstatēja, ka 2018.gada 26. februārī pretendentam SIA „Ekers” nav pasludināts maksātnespējas
process, pretendents neatrodas likvidācijas stadijā vai tam nav apturēta saimnieciskā darbība
(26.02.2018. e-izziņa URA Nr.31188157-8200145 par likvidācijas, maksātnespējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija,
nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2018/2 „Bibliotēkas telpu pārbūve Sēļu muižā” atzīt
SIA „Ekers”, reģ. Nr. 44103001903, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Ekers”, reģ. Nr. 44103001903, Tērbatas iela 33, Valmiera,
LV-5125, par iepirkuma „Bibliotēkas telpu pārbūve Sēļu muižā” būvdarbu izpildi.
3. Iepirkuma līgumu summa 92231,41 euro (bez PVN).
4. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:
N.p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Piedāvātā cena,
euro (bez PVN)

Noraidīšanas iemesls

1.

SIA „Konceps AJ”,
reģ. Nr. 43603059116

102145,32

Nav sagatavoti precīzi darbu
apjomi, nolikuma 8.11.1.punkts.

2.

SIA „Sanart”,
reģ. Nr. 44103043748

96311,03

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
22

