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

Mazsalacā
Par iepirkuma MNP 2016/7 ELFLA rezultātiem_ lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2016/7 ELFLA
Iepirkuma nosaukums: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Mazsalacas novada
pašvaldības autoceļam Ebreķi-Salacieši-Rožkalni”
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 2016. gada 7. novembrim
plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniegti 2 (divi)
piedāvājumi:
Nr. p.
Pretendenta
Iesniegšanas
Iesniegšanas
Piedāvājuma cena, euro
k.
nosaukums, reģ. Nr.
datums
laiks
(bez PVN)
45
1.
SIA „Ceļu komforts”,
04.11.2016.
09
13730,00
reģ. Nr.44103040845
2.
SIA „Projekts EAE”,
04.11.2016.
09 46
17150,00
reģ. Nr.44103073494
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikuma prasībām:
Iepirkuma komisija nolemj nenoraidīt SIA „Projekts EAE” piedāvājumu, ka nav
pievienojoši savam piedāvājumam nolikuma 8.5. punkta „Veikto pakalpojumu saraksts, .......,
klāt pievienojot 2 (divas) sarakstā minēto projektēto un izbūvēto ceļu ekspluatācijā pieņemšanas
aktu kopijas”, jo pievienojuši pasūtītāja atsauksmes.
Komisija tālāk vērtē visus iesniegtos piedāvājumus.
Pretendentu finanšu piedāvājums:
N.p.
Pretendenta nosaukums,
Piedāvājuma cena, euro
k.
reģistrācijas Nr.
(bez PVN)
1.

SIA „Ceļu komforts”,
reģ. Nr.44103040845

13730,00

2.

SIA „Projekts EAE”,
reģ. Nr.44103073494

17150,00

Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
un ir piedāvājums ar viszemāko cenu, Piedāvājuma cena bez PVN, euro.
Iepirkuma komisija izvēlās SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, 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 vai SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845 nav:
1. 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”, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja
mājas lapā, e-izziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr.
44103040845, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016.gada 25.oktobrī nodokļu maksātājam nav
nodokļu parāds (07.11.2016. e-izziņa NO Nr.30993081-5499079 par nodokļu nomaksas statusu).
2. 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”, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, eizziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, un
pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016.gada 7.novembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds
(07.11.2016. e-izziņa NO Nr.30993090-5499124 par nodokļu nomaksas statusu).
3. 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 „Ceļu komforts”, reģ. Nr.
44103040845, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016.gada 7.novembrī nodokļu maksātājam nav
maksātnespējas process, likvidācijas process vai apturēta saimnieciskā darbība (07.11.2016. eizziņa URA Nr.30993090-5499123 par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
07.11.2016., nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2016/7 ELFLA „Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība Mazsalacas novada pašvaldības autoceļam Ebreķi-SalaciešiRožkalni” atzīt SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, kura piedāvājums atbilst
nolikumā norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, „Ežmalas”, Plāņu
pagasts, Strenču novads, LV-4730, par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
Mazsalacas novada pašvaldības autoceļam Ebreķi-Salacieši-Rožkalni.
3. Iepirkuma līgumu summa 13730,00 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 „Projekts EAE”,
reģ. Nr.44103073494

17150,00

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš

2

