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 2013/3 Interreg rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2013/3 Interreg
Iepirkuma nosaukums: „Neregulārie autotransporta pakalpojumi nemateriālās kultūras
mantojuma -amatniecības prasmju apgūšanas aktivitāšu nodrošināšanas 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 28. janvārim
plkst. 10:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 2
piedāvājumi:
1. IK „Ilekss Pluss”;
2. SIA „CATA”.
Pārbaudot piedāvājumu atbilstību, komisija konstatē, ka SIA „CATA” atbilstoši Publisko
iepirkuma likuma 8.1 panta (5) daļas 1. un 2. punktam un nolikuma 8.3. punktam, nav
iesniegusi apliecinājumu, ka attiecībā uz SIA „CATA” nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta 51.daļa nosaka, pasūtītājs izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē 8.1
panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus.
Ņemot vērā minēto, Iepirkumu komisija, nolemj neizskatīt tālāk SIA „CATA” piedāvājumu.
Komisija tālāk vērtē IK „Ilekss Pluss” iesniegto piedāvājumu.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai IK „Ilekss Pluss” 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:
IK „Ilekss Pluss” VID izziņu, Nr.8.34-30/198, no 29.01.2013.,
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.
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Pretendentu finanšu piedāvājums:
N.p.k. Pretendenta nosakums, reģ. Nr.
1.

Piedāvātā 1 km kopējā cena, Ls

IK „Ilekss Pluss”, reģ. Nr. 44102032925

1,115

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu
komisija 04.02.2013. pieņēmusi lēmumu par iespējamo uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP
2013/3 Interreg „Neregulārie autotransporta pakalpojumi nemateriālās kultūras mantojuma
-amatniecības prasmju apgūšanas aktivitāšu nodrošināšanas vajadzībām” atzīt piedāvājumu,
kas atbilst Nolikuma prasībām:
1. Slēgt līgumu ar IK “Ilekss Pluss”, reģ. Nr. 44102032925, Parka iela 11-18, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, LV-4215, par neregulārie autotransporta pakalpojumiem, kas
atbilst Nolikuma prasībām un iesniedzis Nolikumā prasīto izziņu. Līguma summa līdz
Ls 3500,00 (bez PVN).
2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
N.p.k. Pretendenta nosakums,
reģistrācijas Nr.
1.

SIA „CATA”,
reģ. Nr. 40003016840

Noraidīšanas iemesls
nav iesniegts iepirkuma nolikuma 8.3.
punkta rakstiskais apliecinājums

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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