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
10.09.2018.
Par iepirkuma MNP 2018/10 rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2018/10
Iepirkuma nosaukums: „Ielu apgaismojuma kabeļa nomaiņa Parka ielā (posmā no Pasta ielas
līdz Lazdu ielai), Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas novadā”
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. septembrim
plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniegti 2 piedāvājumi:
Nr. p.
k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Iesniegšanas
datums

Iesniegšanas
laiks

Piedāvātā cena
euro (bez
PVN)

1.

SIA „Remus Elektro”,
reģ. Nr. 40003682521
SIA „Woltec”,
reģ. Nr. 44103097350

07.09.2018.

13.26

24004.05

10.09.2018.

10.19

21776.10

2.

Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Pretendentu SIA „Remus Elektro” un SIA „Woltec” iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā
norādītajām prasībām.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
un ir piedāvājums ar viszemāko cenu, piedāvājuma summa, euro (bez PVN).
Iepirkuma komisija izvēlās SIA „Woltec”, reģistrācijas Nr. 44103097350, 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 „Woltec”, reģistrācijas Nr. 40003404474:
1) vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punktu,
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam ir nodokļu parādi. Pārbaudes brīdī konstatēja,
ka 2018.gada 10. septembrī nodokļu maksātājam SIA „Woltec” nav nodokļu parāds, kas
pārsniedz 150,00 euro (10.09.2018. e-izziņa NO Nr. 31269981-9722544 par nodokļu nomaksas
statusu).
2) vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1.
punkta nosacījumi. Pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2018.gada 10. septembrī pretendentam SIA

„Woltec” nav pasludināts maksātnespējas process, pretendents neatrodas likvidācijas stadijā vai
tam nav apturēta saimnieciskā darbība (10.09.2018. e-izziņa URA Nr.31269981-9722537 par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija,
nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2018/10 „Ielu apgaismojuma kabeļa nomaiņa Parka
ielā (posmā no Pasta ielas līdz Lazdu ielai), Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas novadā”,
atzīt SIA „Woltec”, reģistrācijas Nr. 44103097350, kura piedāvājums atbilst nolikumā
norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Woltec”, reģistrācijas Nr. 44103097350, Ausekļa iela 31,
Valmiera, LV-4201, par būvdarbu izpildi.
3. Iepirkuma līgumu summa 21776,10 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 „Remus Elektro”,
reģ. Nr. 40003682521

24004.05

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš

2

