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

Iepirkuma komisijas
Atklāta konkursa
„Pašvaldības autoceļa „Ebreķi-Salacieši-Rožkalni” pārbūve”
(Identifikācijas Nr. MNP 2018/3 ELFLA)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Z I Ņ O J U M S
Mazsalacā
2018. gada 5. martā
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Mazsalacas novada pašvaldība, reģ. Nr.
90009114167,
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Iepirkuma priekšmets: „Pašvaldības autoceļa „Ebreķi-Salacieši-Rožkalni” pārbūve”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2018/3 ELFLA
Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
„Grants ceļu pārbūve Mazsalacas novadā, 1. kārta”.

Līgums tiks noslēgts gadījumā, kad projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros Pasūtītājs būvdarbu veikšanai saņem tā apstiprinājumu.
2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 05.02.2018.
3. Iepirkuma komisija izveidota ar Mazsalacas novada domes sēdes lēmumiem (protokols
11.08.2009. izraksts Nr. 7.,1., 21.04.2011. izraksts Nr. 6.,7., 19.12.2012. izraksts Nr.
21.,37. un 25.04.2014. izraksts Nr. 8.,5. un 18.06.2014. izraksts Nr. 13.,10. )
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Iepirkuma komisijas locekļi:

Viktors Kalniņš
Inguna Liepiņa
Aleksandrs Savickis
Ritvars Sirmais

4. Iepirkumu procedūras dokumentus sagatavoja iepirkuma komisija. Dokumentu
sagatavošanā netika pieaicinātas citas personas.
5. Pretendentu atlases prasības: Pretendentu atlases prasības ir norādītas atklāta konkursa
nolikuma 3.punktā.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar
viszemāko cenu atbilstoši PIL 51.panta cetutajai daļai, kas nosaka, ka pasūtītājs
piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā

tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma
izvēlē.
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks – 26.02.2018. plkst.11:00, Mazsalacas
novada pašvaldība, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, 2. stāva sēžu zālē.
Aplokšņu atvēršanas sēdē piedalījās 2 (divu) pretendentu pārstāvji.
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2018. gada
26. februārim 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)

SIA „Limbažu ceļi”,
26.02.2018.
10 34
318835,77
46603000113
2.
SIA „ARKO CEĻU BŪVE”,
26.02.2018.
10 45
297397,77
40003850513
Pretendentu SIA „Limbažu ceļi” un SIA „ARKO CEĻU BŪVE” iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikumā norādītajām prasībām.
9. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena un piedāvājumu izvēles pamatojums: Iepirkuma komisija, izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus iepirkumā un to atbilstību Atklāta konkursa nolikuma un Publisko
iepirkumu likuma prasībām, balsojot pieņem lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības
iepirkumā „Pašvaldības autoceļa „Ebreķi-Salacieši-Rožkalni” pārbūve”, SIA „ARKO CEĻU
BŪVE”, reģistrācijas Nr. 40003850513, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Līguma summa 297397,77 euro (bez PVN).
10. Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents ir plānojis
nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: Izraudzītais pretendents SIA
„ARKO CEĻU BŪVE” ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju SIA „YIT Infra Latvija”.
11. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu un par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu. Atklātā konkursa vērtēšanas procesā
netika noraidīts neviena pretendenta piedāvājums
N.p.k.
Pretendenta nosaukums,
Piedāvātā cena,
Noraidīšanas iemesls
reģistrācijas Nr.
euro (bez PVN)
1.

1.

SIA „Limbažu ceļi”,
46603000113

318835,77

Nav piedāvājums ar viszemāko cenu

12. Nepamatoti lēta piedāvājuma noraidīšanas pamatojums: Atklāta konkursa ietvaros
Iepirkuma komisija nav atzinusi nevienu piedāvājumu par nepamatoti lētu.
13. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Atklāta konkursa
ietvaros nav konstatēti interešu konflikti.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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