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 2014/2 rezultātiem - lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2014/2
Iepirkuma nosaukums: „Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
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 2014. gada 3. februārim
plkst. 14:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 2
piedāvājumi.
Pretendentu piedāvājums:
Nr.
Pretendenta nosaukums,
Piedāvātais apjoms m3
Piedāvātā cena
p. k. reģistrācijas Nr.
EUR, bez PVN
1.

SIA “ZVZ”,
LV40003345043

2.

Jānis Lauberts,
LV03086711376

3.

SIA “ ARP Mežs”,
LV44103068690

Mazsalacas vsk.-900
Sēļu pag. pārvalde. - 120
Ramatas pag. pārvalde. - 190
Ramatas sākumskola – 150
Skaņkalnes bibliotēka - 40

21,30
21,30
21,30
21,30
21,30

Sēļu pag. pārvalde. - 120
Ramatas pag. pārvalde. - 190
Ramatas sākumskola – 150
Skaņkalnes bibliotēka - 40

20,00
19,80
19,80
20,00

Mazsalacas vsk.-900
Sēļu pag. pārvalde. - 120
Ramatas pag. pārvalde. - 190
Ramatas sākumskola – 150
Skaņkalnes bibliotēka - 40

22,00
23,00
23,00
23,00
22,00

Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām: Pretendentu
piedāvājumi atbilst nolikumu prasībām.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst visām instrukcijā
pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko malkas 1 m3 cenu, katrā iepirkuma
daļā atsevišķi.
Komisija konstatē:
Uz Mazsalacas vidusskolai nepieciešamo malkas apjomu 900 m3 zemākais
piedāvājums ir no SIA “ZVZ” ar piedāvāto cenu EUR 21,30 par 1m3.
Uz Sēļu pagasta pārvaldei nepieciešamo malkas apjomu 120 m3 zemākais piedāvājums
ir no Jāņa Lauberta ar piedāvāto cenu EUR 20,00 par 1 m3.
Uz Ramatas pagasta pārvaldei nepieciešamo malkas apjomu 190 m3 zemākais
piedāvājums ir no Jāņa Lauberta ar piedāvāto cenu EUR 19,80 par 1 m3.
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Uz Ramatas sākumskolai nepieciešamo malkas apjomu150 m3 zemākais piedāvājums
ir no Jāņa Lauberta ar piedāvāto cenu EUR 19,80 par 1 m3.
Uz Skaņkalnes bibliotēkai nepieciešamo malkas apjomu 40 m3 zemākais piedāvājums
ir no Jāņa Lauberta ar piedāvāto cenu EUR 20,00 par 1 m3.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai SIA „ZVZ” un Jānis Lauberts:
1) nav pasludināt par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par
Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
2) 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 to, ka VID datubāze tehnisku iemeslu dēļ, laikā no 27.12.2013. līdz
06.02.2014., netiek aktualizēta, izziņas par nodokļu parādu neesamību pieprasīt no
pretendentiem.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai SIA „ZVZ” nav nodokļu vai
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150,00 euro,
katrā valstī, kurā tas reģistrēts.
Iepirkumu komisija ir saņēmusi VID izziņu Nr.8.34-30/1416, no 07.02.2014. par to, ka
Jānim Laubertam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopumā pārsniedz 150,00 euro, katrā valstī, kurā tas reģistrēts.
Pašvaldības izziņas pievienotas protokolam, ka SIA „ZVZ” un J. Laubertam nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu
komisija 10.02.2014. pieņēmusi lēmumu iepirkumā Nr. MNP 2014/2 „Malkas piegāde
Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”:
1. Slēgt līgumu ar SIA “ZVZ”, reģistrācijas Nr. LV40003345043, adrese: “Krācītes”,
Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads, LV4215, par malkas piegādi Mazsalacas vidusskolai,
kas atbilst Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko malkas 1 m3 cenu šajā iepirkuma daļā.
2. Slēgt līgumu ar Jāni Laubertu, reģistrācijas Nr. LV03086711376, adrese: Liepu iela 410, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242, par malkas piegādi Sēļu pagasta pārvaldei,
Ramatas pagasta pārvaldei, Ramatas sākumskolai un Skaņkalnes bibliotēkai, kas atbilst
Nolikuma prasībām, ir iesniedzis Nolikumā prasīto izziņu un ir ar viszemāko malkas 1 m3
cenu šajās iepirkuma daļās.
Nr. Pretendenta
p. k. nosaukums

Apjoms m3

Piedāvātā
cena, EUR

Plānotā summa, EUR
bez PVN

1.

SIA “ZVZ”

Mazsalacas vsk.- 900

21,30

19170,00

2.

Jānis Lauberts

Sēļu pagasta pārvalde- 120
Ramatas pagasta pārvalde - 190
Ramatas sākumskola - 150
Skaņkalnes bibliotēka - 40

20,00
19,80
19,80
20,00

9932,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
Nr. Pretendenta
Apjoms m3
p. k. nosaukums
1.

SIA “ARP Mežs”

Mazsalacas vsk.-900
Sēļu pag. pārvalde. - 120
Ramatas pag. pārvalde. - 190
Ramatas sākumskola – 150
Skaņkalnes bibliotēka - 40

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece

Piedāvātā
cena, EUR
22,00
23,00
23,00
23,00
22,00

Noraidīšanas iemesls
Nav ar viszemāko
malkas 1 m3 cenu,
katrā iepirkuma daļā
atsevišķi.

I. Liepiņa
2

