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 2014/17 rezultātiem_ lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2014/17

Iepirkuma nosaukums: „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas periodā“
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 23. decembrim
plkst. 11:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniegti 6
piedāvājumi:
Pretendentu piedāvātie posmi un pakalpojumu cenas (euro) bez PVN:
Mazsalacas 1. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg/km 1 stundas 1 km
Iekrāvēja
Transporta
k.
nosakums
attīrīšana izmaksa
kaisīšana pakalpojums pakalpojums
(no sniega)
1 stunda
1 stunda
1.

VAS „LAU”

5,31

36,20

2.
SIA “Banga KPU” 7,00
25,00
Mazsalacas 2. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg./km. 1 stundas
k. nosakums
attīrīšana izmaksa
(no sniega)
1. SIA “Banga KPU” 7,00
25,00
Mazsalacas 3. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg./km. 1 stundas
k. nosakums
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)
1.

LKS “Lauksalaca” 6,40

Skaņkalnes 1. posms:
N.p. Pretendenta
k. nosakums
1.

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana izmaksa
(no sniega)

SIA “Banga KPU” 7,00

2. VAS „LAU”
Skaņkalnes 2. posms:

28,50

5,31

37,63

36,20

31,60

-

25,00

14,00

1 km
kaisīšana
1 km
kaisīšana
-

1 km
kaisīšana

25,00

-

36,20

37,63

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
25,00

14,00

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
18,50

16,00
36,00

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
25,00
36,20

14,00
31,60

N.p. Pretendenta
k. nosakums

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana izmaksa
(no sniega)

1 km
kaisīšana

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda

1. VAS „LAU”
Sēļu 1. posms:
N.p. Pretendenta
k. nosakums

5,31

37,63

36,20

1 km
kaisīšana

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)

Inese Pētersone
2. posms:
Pretendenta
nosakums

7,50

1. Inese Pētersone
Ramatas 1. posms:
N.p. Pretendenta
k. nosakums

7,50

Imants Lezdiņš

8,00

1.
Sēļu
N.p.
k.

1.

36,20

22,00

-

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana
izmaksas
(no sniega)
22,00

-

1 pārg./km. 1 stundas
attīrīšana
izmaksa
(no sniega)
30,00

2. SIA “WR Serviss” 9,00
30,00
Ramatas 2. posms:
N.p. Pretendenta
1 pārg./km. 1 stundas
k. nosakums
attīrīšana
izmaksas
(no sniega)
1.

SIA “WR Serviss” 9,00

1 km
kaisīšana

30,00

1 km
kaisīšana

31,60

-

-

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
-

-

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda

-

-

-

-

-

-

1 km
kaisīšana
-

Iekrāvēja
Transporta
pakalpojums pakalpojums
1 stunda
1 stunda
-

-

Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst visām instrukcijā
pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.
Iepirkuma komisija Skaņkalnes 1. posmā izvēlās SIA „Banga KPU”, jo VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājam” ir divi posmi un paralēli novada ielu ar asfaltbetona segumu kaisīšanu
ar pretslīdes materiālu, transporta un iekrāvēja pakalpojumi.
Iepirkuma komisija pārbaudīja:
1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktu un atbilstoši
2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr. 1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu
noteikumi”, e-izziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par pretendentiem:
1.1. SIA „Banga KPU”, reģistrācijas Nr. 44103002824, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka
2014.gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds (30.12.2014. e-izziņa NO
Nr. 11866641-2857688 par nodokļu nomaksas statusu).
1.2. SIA „WR Serviss”, reģistrācijas Nr. 54103052371, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka
2014.gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds (30.12.2014. e-izziņa NO
Nr. 11866641-2857689 par nodokļu nomaksas statusu).
1.3. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530, un pārbaudes brīdī
konstatēja, ka 2014.gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds (30.12.2014.
e-izziņa NO Nr. 11866641-2857687 par nodokļu nomaksas statusu).
1.4. Lauksaimniecības kooperatvā sabiedrība „Lauksalaca”, reģistrācijas Nr. 44103002576, un
pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2014.gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu
parāds (30.12.2014. e-izziņa NO Nr. 11866641-2857691 par nodokļu nomaksas statusu).
1.5. Inese Pētersone, personas kods Nr. [..], un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2014.gada
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30.decembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds (30.12.2014. e-izziņa NO Nr.
11866641-2857692 par nodokļu nomaksas statusu).
1.6. Imants Lezdiņš, personas kods Nr. [..], un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2014.gada
30.decembrī nodokļu maksātājam nav nodokļu parāds (30.12.2014. e-izziņa NO Nr.
11866641-2857690 par nodokļu nomaksas statusu).
2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. punktu un atbilstoši
2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr. 1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu
noteikumi”, e-izziņu sistēmā pārbaudīja informāciju par pretendentiem:
2.1. SIA „Banga KPU”, reģistrācijas Nr. 44103002824, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka
2014. gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav pasludināts maksātspējas (t.sk. bankrota)
process, likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība (30.12.2014. eizziņa URA Nr. 11866641-2857680 par likvidācijas, maksātspējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem).
2.2. SIA „WR Serviss”, reģistrācijas Nr. 54103052371, un pārbaudes brīdī konstatēja, ka
2014. gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav pasludināts maksātspējas (t.sk. bankrota)
process, likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība (30.12.2014. eizziņa URA Nr. 11866641-2857681 par likvidācijas, maksātspējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem).
2.3. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530, un pārbaudes brīdī
konstatēja, ka 2014. gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav pasludināts maksātspējas
(t.sk. bankrota) process, likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība
(30.12.2014. e-izziņa URA Nr. 11866641-2857679 par likvidācijas, maksātspējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
2.4. Lauksaimniecības kooperatvā sabiedrība „Lauksalaca”, reģistrācijas Nr. 44103002576, un
pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2014. gada 30.decembrī nodokļu maksātājam nav pasludināts
maksātspējas (t.sk. bankrota) process, likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība (30.12.2014. e-izziņa URA Nr. 11866641-2857682 par likvidācijas,
maksātspējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem).
2.5. Inese Pētersone, personas kods [..], un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2014. gada
30.decembrī nodokļu maksātājam nav pasludināts maksātspējas (t.sk. bankrota) process,
likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība (30.12.2014. e-izziņa
URA Nr. 11866641-2857686 par likvidācijas, maksātspējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem).
2.6. Imants Lezdiņš, personas kods Nr. [..], un pārbaudes brīdī konstatēja, ka 2014. gada
30.decembrī nodokļu maksātājam nav pasludināts maksātspējas (t.sk. bankrota) process,
likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība (30.12.2014. e-izziņa
URA Nr. 11866641-2857684 par likvidācijas, maksātspējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
30.12.2014., nolemj:.
Izvēlēties šādus pretendentus, kā uzvarētājus katrā pašvaldības autoceļu posmā, ar
iesniegtiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu:
1. Slēgt līgumu ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons, reģ. Nr.
40003356530, par Mazsalacas 1. posma un Skaņkalnes 2. posma pašvaldības ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 5,31 euro par 1 pārgājiena
kiliometru un novada ielu ar asfaltbetona segumu kaisīšanu ar pretslīdes materiālu
par 37,36 euro par 1 km. Vienas stundas izmaksas: 36,20 euro par sniega tīrīšanu,
31,50 euro par transporta pakalpojumiem un 36,20 euro par iekrāvēja
pakalpojumiem. Kopā 19544,25 euro (bez PVN).
2. Slēgt līgumu ar SIA “Banga KPU”, reģ. Nr. 44103002824, par Mazsalacas 2.
posma un Skaņkalnes 1. posma pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas
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3.

4.

5.

6.

7.

darbiem ziemas periodā 7,00 euro par 1 pārgājiena kiliometru. Vienas stundas
izmaksas: 25,00 euro par sniega tīrīšanu, 14,00 euro par transporta pakalpojumiem
un 25,00 euro par iekrāvēja pakalpojumiem. Kopā 4266,30 euro (bez PVN).
Slēgt līgumu ar LKS “Lauksalaca”, reģ. Nr. 44103002576, par Mazsalacas 3.
posma pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 6,40 euro
par 1 pārgājiena kiliometru. Vienas stundas izmaksas: 28,50 euro par sniega
tīrīšanu, 16,00 euro par transporta pakalpojumiem un 18,50 euro par iekrāvēja
pakalpojumiem. Kopā 7016,70 euro (bez PVN).
Slēgt līgumu ar Inesi Pētersoni, reģ Nr. [..], par Sēļu 1. posma un Sēļu 2.posma
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 7,50 euro par 1
pārgājiena kiliometru un 22,00 euro stundā par sniega tīrīšanu. Kopā 3105,00 euro
(bez PVN).
Slēgt līgumu ar Imantu Lezdiņu, reģ. Nr. [..], par Ramatas 1. posma pašvaldības
ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 8,00 euro par 1
pārgājiena kiliometru un 30,00 euro stundā par sniega tīrīšanu. Kopā 3279,30 euro
(bez PVN).
Slēgt līgumu ar SIA „WR Serviss”, reģ. Nr. 54103052371, par Ramatas 2. posma
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas periodā 9,00 euro par 1
pārgājiena kiliometru un 30,00 euro stundā par sniega tīrīšanu. Kopā 2205,09 euro
(bez PVN).
Iepirkuma kopējā līgumu summa 41983,89 euro (bez PVN).

V. Kalniņš

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

4

