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 2017/1 ELFLA rezultātiem_ lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2017/1 ELFLA
Iepirkuma nosaukums: „Ramatas pagasta kultūras centra vienkāršotā atjaunošana”
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 2017. gada 30. janvārim
plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 11 piedāvājumi:
Nr. p.
Pretendenta
Iesniegšanas
Iesniegšana
Piedāvātā cena, euro
k.
nosaukums, reģ. Nr.
datums
s laiks
(bez PVN)
12
1.
SIA „LEB”,
26.01.2017.
13
57669,79
reģ. Nr. 44103060860
2.
SIA „Sanart”,
27.01.2017.
1536
58744,99
reģ. Nr. 44103043748
3.
SIA „R.K.C.F. Renesanse”,
30.01.2017.
0921
56321,70
reģ. Nr. 44102012806
4.
SIA „Valkas būvnieks”,
30.01.2017.
0936
51119,24
reģ. Nr. 44103038200
5.
SIA „Aiva plus”,
30.01.2017.
1003
42099,69
reģ. Nr. 44103013851
6.
SIA „Bazalts”,
30.01.2017.
1016
53675,00
reģ. Nr. 44103000378
7.
SIA „Katleri”,
30.01.2017.
1017
57496,82
reģ. Nr. 40103073727
8.
SIA „SCO centrs”,
30.01.2017.
1023
57674,60
reģ. Nr. 44103002148
9.
SIA „Ekers”,
30.01.2017.
1025
44917,94
reģ. 44103001903
10.
SIA „JC Warehouse”
30.01.2017.
1030
46668,79
reģ. Nr. 40103787051
11.
SIA „ASE”,
30.01.2017.
1039
49341,74
reģ. 44103021098
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Iepirkuma komisija datu bāzēs pārbaudīja SIA „LEB”, SIA „JC Warehouse” un SIA
„ASE”, jo nebija pievienoti uzņēmuma un būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, kas
nebija obligāti jāpievieno nolikuma 8.2. un 8.3. punkts.
Iepirkuma komisija nolemj nenoraidīt SIA „Valkas būvnieks” piedāvājumu, ka nav
pievienojoši savam piedāvājumam nolikuma 8.7. punkta „piedāvātā speciālista kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu (sertifikātu/apliecību) kopiju”, jo iespējams pārbaudīt datu bāzēs

speciālista kvalifikāciju.
Komisija tālāk vērtē visus iesniegtos piedāvājumus.
Pretendentu SIA „LEB”, SIA „Katleri”, SIA „SCO centrs” un SIA „ASE”, iesniegtajos
piedāvājumos finanšu piedāvājuma tāmēs palikuši vecie darba apjomi, nav ņemti vērā jaunie
precizējumi Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Elektromontāžas, signalizācijas montāžas darbi sadaļā
Automātiskā ugunsatklāšanas signalizācija no 60.rindas līdz 79. rindai, kas tika publicēts
pašvaldības mājas lapā.
Iepirkuma komisija nolemj noraidīt pretendentu SIA „LEB”, SIA „Katleri”, SIA „SCO
centrs” un SIA „ASE” iesniegtos piedāvājumus, jo nav ievērots nolikuma 3.1.punkts - Iepirkumu
komisija pēc iespējamā Pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju
par iepirkuma noteikumiem un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus. Pretendentu rakstiski
iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Mazsalacas novada
pašvaldības mājas lapā – www.mazsalaca.lv (sadaļā Pašvaldība/publiskie iepirkumi) un
3.4.punkts - Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja
mājas lapā internetā un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.
SIA „Bazalts” piedāvājuma darba apjomu pievienotajā Būvniecības koptāmē, Lokālā
tāme Nr.1, Ieejas mezgla izbūve Demontāžas darbi izlaista pirmā rinda PVC logu demontāža
(saglabājot un nododot pasūtītājam), līdz ar to nav iesniegts piedāvājums par visu iepirkuma
Tehniskā specifikācijā (1.pielikums) minēto darbu apjomu sarakstiem, kā to nosaka nolikuma
8.10.1.punkts. Pretendenta SIA „Bazalts” piedāvājuma dokumenti tālāk netiek vērtēti.
Pretendentu SIA „Sanart”, SIA „R.K.C.F. Renesanse”, SIA „Valkas būvnieks”, SIA „Aiva
Plus”, SIA „JC Warehouse” 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 „Aiva Plus”, reģ. Nr. 44103013851, 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 „Aiva Plus”, reģ. Nr. 44103013851 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 „Aiva Plus”, reģ. Nr. 44103013851,
un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2017.gada 19.janvārī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds
(01.02.2017. e-izziņa NO Nr.31029039-5919342 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 „Aiva Plus”, reģ. Nr. 44103013851, un pārbaudes
brīdī konstatēja, ka 2017.gada 1.februārī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds (01.02.2017.
e-izziņa NO Nr.31029045-5919399 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 „Aiva Plus”, reģ. Nr. 44103013851,
un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016.gada 1.februārī nodokļu maksātājam nav maksātnespējas
process, likvidācijas process vai apturēta saimnieciskā darbība (01.02.2017. e-izziņa URA
Nr.31029045-5919397 par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas
procesiem).
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
01.02.2017., nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2017/1 ELFLA „Ramatas pagasta kultūras centra
vienkāršotā atjaunošana” atzīt SIA „Aiva plus”, reģ. Nr. 44103013851, kura
piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko
cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Aiva plus”, reģ. Nr. 44103013851, Viestura iela 15-57, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240, par iepirkuma „Ramatas pagasta kultūras centra
vienkāršotā atjaunošana” būvdarbu izpildi.
3. Iepirkuma līgumu summa 42099,69 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 „LEB”,
reģ. Nr. 44103060860

57669,79

Piedāvājums tiek noraidīts
pamatojoties uz nolikuma 3.1. un
3.4.punktu prasību neizpildi.

2.

SIA „Sanart”,
reģ. Nr. 44103043748

58744,99

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

3.

SIA „R.K.C.F. Renesanse”,
reģ. Nr. 44102012806

56321,70

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

4.

SIA „Valkas būvnieks”,
reģ. Nr. 44103038200

51119,24

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

5.

SIA „Bazalts”,
reģ. Nr. 44103000378

53675,00

Piedāvājums tiek noraidīts
pamatojoties uz nolikuma 8.10.1.
punktu neizpildi, jo samazināti
tāmē darba apjomi.

6.

SIA „Katleri”,
reģ. Nr. 40103073727

57496,82

Piedāvājums tiek noraidīts
pamatojoties uz nolikuma 3.1. un
3.4.punktu prasību neizpildi.

7.

SIA „SCO centrs”,
reģ. Nr. 44103002148

57674,60

Piedāvājums tiek noraidīts
pamatojoties uz nolikuma 3.1. un
3.4.punktu prasību neizpildi.

8.

SIA „Ekers”,
reģ. 44103001903

44917,94

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

9.

SIA „JC Warehouse”
reģ. Nr. 40103787051

46668,79

Nav piedāvājums ar viszemāko
cenu.

10.

SIA „ASE”,
reģ. 44103021098

49341,74

Piedāvājums tiek noraidīts
pamatojoties uz nolikuma 3.1. un
3.4.punktu prasību neizpildi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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