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
16.05.2018.
Par iepirkuma MNP 2018/6 ELFLA rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2018/6 ELFLA
Iepirkuma nosaukums: „Valtenberģu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā”
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 7.maijam plkst.
11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegts 1 (viens) piedāvājums:
Nr. p.
Pretendenta
Iesniegšanas
Iesniegšanas
Piedāvājuma cena, euro
k.
nosaukums, reģ. Nr.
datums
laiks
(bez PVN)
13
1.
SIA „Meliorācija–A.G.”,
07.05.2018.
10
30398,28
reģ. Nr. 40103072030
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Pretendenta SIA „Meliorācija –A.G.” iesniegtais piedāvājums 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).
Saskaņā ar iepirkumu nolikuma 9.1.9.punktu „Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks
iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs iepirkuma prasībām un projekta
paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par
iepirkuma procedūras uzvarētāju”, iepirkuma komisija izvēlās SIA „Meliorācija –A.G.”,
reģistrācijas Nr. 40103072030, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kura
piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Nolikumā izvirzītās prasības ir objektīvas, samērīgas un atbilstošas iepirkuma
priekšmetam un neierobežoja pretendentu loku iepirkumā, pasūtītājs nodrošināja elektronisku
pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs (e-izziņu sistēmā, piekļuves vietnē
www.eis.gov.lv) pārbauda SIA „Meliorācija –A.G.”, reģistrācijas Nr. 40103072030:
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 7.maijā nodokļu maksātājam SIA „Meliorācija –A.G.” nav nodokļu
parāds, kas pārsniedz 150,00 euro (16.05.2018. e-izziņa NO Nr.31225349-8863219 par nodokļu
nomaksas statusu).
2) 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 16.maijā nodokļu maksātājam SIA
„Meliorācija –A.G.” nav nodokļu parāds, kas pārsniedz 150,00 euro (16.05.2018. e-izziņa NO

Nr.31225839-8868295 par nodokļu nomaksas statusu).
3) 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 16.maijā pretendentam SIA „Meliorācija –A.G.” nav pasludināts
maksātnespējas process, pretendents neatrodas likvidācijas stadijā vai tam nav apturēta
saimnieciskā darbība (16.05.2018. e-izziņa URA Nr.31225839-8868291 par likvidācijas,
maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu
komisija, nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2018/6 ELFLA „Valtenberģu muižas dīķu un meniķu
atjaunošana Mazsalacā” atzīt SIA „Meliorācija –A.G.”, reģistrācijas Nr. 40103072030,
kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar
viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Meliorācija –A.G.”, reģistrācijas Nr. 40103072030, Piedrujas
iela 28, Rīga, LV-1035, par iepirkuma „Valtenberģu muižas dīķu un meniķu
atjaunošana Mazsalacā” būvdarbu izpildi.
3. Iepirkuma līgumu summa 30398,28 euro (bez PVN).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
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