LATVIJAS REPUBLIKA

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

Mazsalacā
Par iepirkuma MNP 2013/4 ELFLA rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2013/4 ELFLA
Iepirkuma nosaukums: „Sporta laukuma labiekārtošana Mazsalacā”
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Saņemtie piedāvājumi: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2013. gada 6. februārim
plkst.15:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 4
piedāvājumi:
1. SIA „EGU BŪVE”;
2. SIA „Limbažu ceļi”;
3. SIA „Ceļinieks 2010”;
4. SIA „REATON, LTD”.
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikuma prasībām: Pretendentu
iesniegtie dokumenti atbilst nolikuma prasībām.
Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu un konstatē: SIA „Limbažu ceļi” sporta
laukuma segumam „Comfort sport” vietā piedāvā ekvivalentu segumu „Lentus Acrylic Soft
Cushion system” un pievienojis piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu
informāciju par piedāvāto seguma atbilstību un kvalitāti.
Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumus un konstatē: Iesniegtajos
finanšu piedāvājumos ir iekļautas visas prasītās izmaksas un nav aritmētisko kļūdu.
Pretendentu finanšu piedāvājums:
N.p.k.
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
Piedāvātā cena, Ls (bez PVN)
1.

SIA „EGU BŪVE”,
reģ. Nr. 44103051586

49552,00

2.

SIA „Limbažu ceļi”,
reģ. Nr. 46603000113

40937,69

3.

SIA „Ceļinieks 2010”,
reģ. Nr. 44103059132

58263,27

SIA „REATON, LTD”,
43539,87
reģ. Nr. 40003015277
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst
pretendentiem noteiktajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.

nolikumā

SIA „Limbažu ceļi” kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma 8.21.1. punktu ir
iesniedzis VID izziņu Nr.8.31.-30/4508 no 10.01.2013. (Piedāvājuma 14.lapa), ko ne agrāk kā
vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka

pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
SIA „Limbažu ceļi” kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma 8.22. punktu ir
iesniedzis Uzņēmumu reģistra izziņu Nr. 18-3-16661 no 04.02.2013. (Piedāvājuma 13.lapa),
ka nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
06.02.2013. pieņēmusi lēmumu par iespējamo uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP 2013/4 ELFLA
„Sporta laukuma labiekārtošana Mazsalacā” atzīt piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma
prasībām:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, Mehanizācijas iela 3,
Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, kā uzvarētāju „Sporta laukuma labiekārtošana
Mazsalacā”, kas atbilst Nolikuma prasībām un iesniedzis izziņas. Līguma summa Ls
40937,69 (bez PVN).
2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
N.p.k.

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena, Ls

Noraidīšanas iemesls

1.

SIA „EGU BŪVE”

49552,00

Nav ar viszemāko cenu

2.

SIA „Ceļinieks 2010”

58263,27

Nav ar viszemāko cenu

3.

SIA „REATON, LTD”

43539,87

Nav ar viszemāko cenu

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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