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 2013/14 rezultātiem - lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2013/14
Iepirkuma nosaukums: „Autotransporta pakalpojumi skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem
Mazsalacas novadā”
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Saņemtie piedāvājumi: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2013.gada 27.decembrim
plkst.10:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, ir
iesniegti 2 piedāvājumi:
Nr. p.
Pretendenta
Iesniegšanas
Iesniegšanas Piedāvātā cena,
k.
nosaukums, reģ. Nr.
datums
laiks
euro (bez PVN)
15
1.
IK „Ilekss pluss”,
16.12.2013.
14
142,71
44102032925
2.
SIA „B-Tour”,
27.12.2013.
9 21
303,13
40103216001
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikuma prasībām:
Iesniegti dokumenti saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā pretendentiem
noteiktajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu – KOPĀ Vienas dienas maršruta
cena bez PVN, euro.
Iepirkuma komisija izvēlās IK „Ilekss pluss”, reģ. Nr. 44102032925, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām
prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Iepirkuma komisija iegūst ziņas publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento
iestāžu pārziņās esošajās informācijas sistēmās, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 Ls, katrā valstī,
kurā tas reģistrēts.
Komisija VID administrētā nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē pārbaudīja IK „Ilekss pluss” un

pārbaudes brīdī konstatēja, ka ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas
pārsniedz 100 latus.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.1 daļas 2.punkta b) apakšpunktu „informē
pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc
pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā
minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā”
un lūdz 10 darba dienu laikā nomaksāt konstatēto parādu un iesniegt atbilstošu apliecinājumu.

Iepirkuma komisija 07.01.2014. saņēmusi no IK „Ilekss pluss” Valsts ieņēmumu
dienesta 2014. gada 6.janvāra izsniegto izziņu Nr.8.34-30/1314, kurā norādīts, ka IK „Ilekss
pluss” (reģ. Nr. 44102032925) nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai IK „Ilekss pluss” nav
pasludinātas par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu
komisija 07.01.2014. pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP 2013/14
„Autotransporta pakalpojumi skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem Mazsalacas novadā” atzīt
piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām:
1. Slēgt līgumu ar IK „Ilekss pluss”, reģ. Nr. 44102032925, adrese: Parka iela 11-18,
Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, par iepirkuma „Autotransporta
pakalpojumi skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem Mazsalacas novadā”
pakalpojumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Līguma summa 41956,74 euro (bez PVN).
3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
N.p.k.
1.

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena, euro
SIA „B-Tour”,
40103216001

303,13

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Noraidīšanas iemesls
Nav ar viszemāko cenu

V. Kalniņš

2

