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 2014/1 rezultātiem- lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2014/1
Iepirkuma nosaukums: „Degvielas iegāde 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 29.janvārim
plkst.10:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, ir
iesniegts 1(viens) piedāvājums:
Nr. p.
Pretendenta
Iesniegšanas
Iesniegšanas Piedāvātā cena,
k.
nosaukums, reģ. Nr.
datums
laiks
euro (bez PVN)
35
2,14403
1.
LKS „Lauksalaca”,
29.01.2014.
9
44103002576
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikuma prasībām:
Iesniegti dokumenti saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā pretendentiem
noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu - kopēja Vidējā degvielas cena no 17.01.2014.
līdz 23.01.2014.(ieskaitot)-benzīnam un dīzeļdegvielai, vērtējot bez PVN, euro.
Saskaņā ar iepirkumu 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 publiskajās datu bāzēs pārbauda vai LKS „Lauksalaca” nav
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz
150,00 euro, katrā valstī, kurā tas reģistrēts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
29.01.2014. pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP 2014/1 „Degvielas iegāde
Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām” atzīt piedāvājumu, 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, kas atbilst Nolikuma prasībām un
piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Līguma summa līdz 41999,99 euro (bez PVN).
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš

