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MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
_______________________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr.90009114167 , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
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Mazsalacā
Par iepirkuma MNP 2013/1 rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2013/1
Iepirkuma nosaukums: Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Iesniegti piedāvājumi: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2013. gada 23. janvārim plkst.
14:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegts 1 piedāvājums:
1. LKS „Lauksalaca”.
Pretendentu piedāvājums:
Kopēja Vidējā
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LKS “Lauksalaca” Ls 0,78039
Ls 0,78039
Ls 1,56078
Saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto „Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks
iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs iepirkuma prasībām un Pasūtītāja
paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par
iepirkuma procedūras uzvarētāju.”
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai LKS ”Lauksalaca” nav
pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu.
Iepirkuma komisija saņēmusi izziņu:
- LKS “Lauksalaca” VID izziņu, Nr.8.34-30/188, no 25.01.2013., 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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
30.01.2013. pieņēmusi lēmumu par iespējamo uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP 2013/1 „Degvielas
iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām” atzīt piedāvājumus, kas atbilst Nolikuma
prasībām:
1.Slēgt līgumu ar LKS “Lauksalaca”, reģ. Nr. LV44103002576, “Priedāji”, Mazsalacas
pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215, par degvielas iegādi Mazsalacas novada pašvaldības
vajadzībām. Līguma summa līdz Ls 19999,99.
1.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš

