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

Mazsalacā
Par iepirkuma MNP 2016/4 rezultātiem_ lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2016/4
Iepirkuma nosaukums: „Mazsalacas slimnīcas jumta seguma maiņa”
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 29.jūnijam
plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 8
piedāvājumi:
Nr. p.
k.

Pretendenta
nosaukums, reģ. Nr.

Iesniegšanas
datums

Iesniegšanas
laiks

1.

SIA „RBBC”,
reģ. Nr. 40103596851
SIA „RUFS”,
reģ. Nr. 44103027283
SIA „Krafter”,
reģ. Nr. 44103086056
SIA „Draugu dārzs”,
reģ. Nr. 54103028331
SIA „Plastik”,
reģ. Nr. 44103057184
SIA „R.K.C.F. Renesanse”,
reģ. Nr. 44102012806
PS VBS Valmiera,
reģ. Nr. 54103100671
SIA „SCO centrs”,
reģ. Nr. 44103002148

28.06.2016.

1620

Piedāvātā cena,
euro,bez PVN
71967,84

29.06.2016.

0930

99190,88

29.06.2016.

0950

93794,75

29.06.2016.

1002

70576,01

29.06.2016.

1034

78481,37

29.06.2016.

1036

80326,45

29.06.2016.

1045

77945,91

29.06.2016.

1046

86010,88

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Iepirkuma komisija datu bāzēs pārbaudīja SIA „Krafter”, 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 „RBBC” un SIA „Plastik” piedāvājumus,
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.
Pretendenta SIA „Krafter” finanšu piedāvājumā cena EUR 93451,65 (15.lapa) ir
atšķirīga no Pieteikuma formā norādīto piedāvājuma cenu EUR 93794,75 (4.lapa). Komisija
pārbaudot tāmes aritmētiski, turpmāk iepirkumā pareizā piedāvājuma cena ir EUR 93451,65.

Pretendenta SIA „RBBC” finanšu piedāvājums nav sagatavots pēc iepirkuma
nolikuma 8.10.1.punkta, ka tāmes jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015.
noteikumiem Nr.330 „Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas
kārtība”” prasībām (5., 6. un 8.pielikums).
Iepirkuma komisija nolemj noraidīt Pretendenta SIA „RBBC” piedāvājumu.
Pretendentu SIA „RUFS”, SIA „Krafter”, SIA „Draugu dārzs”, SIA „Plastik”, SIA
„R.K.C.F.Renesanse”, PS VBS Valmiera un SIA „SCO centrs” iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikumā norādītajām prasībām.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu, Piedāvātā cena bez PVN, euro.
Iepirkuma komisija izvēlās SIA „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331, 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 „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331 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 „Draugu dārzs”, reģ. Nr.
54103028331, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016.gada 15.jūnijā nodokļu maksātājam ir
nodokļu parāds (13.07.2016. e-izziņa NO Nr. 30934971-4952550 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,
e-izziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par SIA „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331, un
pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016.gada 13.jūlijā nodokļu maksātājam ir nodokļu parāds
(13.07.2016. e-izziņa NO Nr. 30934975-4952605 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 „Draugu dārzs”, reģ. Nr.
54103028331, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2016. gada 13.jūlijā nodokļu maksātājam nav
pasludināts maksātspējas (t.sk. bankrota) process, likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta
tā saimnieciskā darbība (13.07.2016. e-izziņa URA Nr. 30934975-4952371 par likvidācijas,
maksātspējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
Iepirkumu komisija secina, ka SIA „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331 ir nodokļu
parāds, kas pārsniedz 150 euro.
Iepirkuma komisija saņēmusi SIA „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331, pārstāvja
apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to,
ka SIA „Draugu dārzs” nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
18.07.2016., nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā MNP 2016/4 „Mazsalacas slimnīcas jumta seguma maiņa”
atzīt SIA „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331, kura piedāvājums atbilst nolikumā
norādītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Draugu dārzs”, reģ. Nr. 54103028331, Lielā iela 38, Staicele,
Alojas novads, LV-4043, par iepirkuma „Mazsalacas slimnīcas jumta seguma
maiņa” būvdarbu izpildi.
3. Iepirkuma līgumu summa 70576,01 euro (bez PVN).
4. Par pieņemto lēmumu paziņot pretendentiem triju darbdienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas.
5. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:
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N.p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Piedāvātā cena,
euro (bez PVN)

Noraidīšanas iemesls

1.

SIA „RBBC”,
reģ. Nr. 40103596851

71967,84

Piedāvājums tiek noraidīts
pamatojoties uz nolikuma
8.10.1.punkta prasību neizpildi.

2.

SIA „RUFS”,
reģ. Nr. 44103027283

99190,88

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

3.

SIA „Krafter”,
reģ. Nr. 44103086056

93451,65

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

4.

SIA „Plastik”,
reģ. Nr. 44103057184

78481,37

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

5.

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

80326,45

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

6.

PS VBS Valmiera,
reģ. Nr. 54103100671

77945,91

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

7.

SIA „SCO centrs”,
reģ. Nr. 44103002148

86010,88

Nav piedāvājums ar
viszemāko cenu

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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