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 2014/3 rezultātiem_lēmums
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2014/3
Iepirkuma nosaukums: „Lietota mikroautobusa 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 24. februārim
plkst.14:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā iesniegti 2
piedāvājumi:
Nr. p. Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
Piedāvātā cena, EUR (bez PVN)
k.
1.
Gints Segliņš, ATU65339412
11950,00
2.
SIA „Arden Trade”, 41503058506
10140,00
Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikumu prasībām:
Pretendentu iesniegtie dokumenti atbilst nolikuma prasībām.
Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu:
Iepirkumu komisija kontatē, ka SIA „Arden Trade” tehniskā piedāvājumā nav norādīta
automašīnas marka, modelis un ražotājs, kā arī sēdvietu izvietojums nesakrīt ar fotogrāfijām.
Tehniskā piedāvājumā norādīts 3+3+3, bet fotogrāfijās 2+2+2+3.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām
prasībām un ir ar viszemāko cenu.
Komisija konstatē un nolemj: Ņemot vērā to, ka SIA „Arden Trade” finanšu piedāvājums ir
ar viszemāko cenu, nosūtīt pretendentam vēstuli, lai iesniegtu skaidrojumu par tehnisko
piedāvājumu un fotogrāfijām.
Iepirkumu komisija saņēmusi no SIA „Arden trade” elektroniski informāciju
05.03.2014., ka nespēj nodrošināt piedāvājumā iesniegtās automašīnas piegādi un atsauc savu
piedāvājumu, tāpēc tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. Nākošais piedāvājums ar zemāko
piedāvāto cenu ir no Ginta Segliņa.
Iepirkuma komisija nosūta Gintam Segliņam vēstuli, ka attiecībā uz ārvalstī reģistrētu
(ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par
10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, lai iesniedz attiecīgās
ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:
a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas
stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;
b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Iepirkumu komisija saņēmusi izziņas par to, ka Ginta Segliņa uzņēmējdarbība
neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta un nav informācija par
nokavētiem nodokļu parādiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
nolemj:
1. Par uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP 2014/4 „Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas
novada pašvaldības vajadzībām” atzīt Ginta Segliņa piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma
prasībām.
2. Slēgt līgumu ar Gintu Segliņu, reģistrācijas Nr. ATU65339412, pasta adrese: Bērzaunes
iela 3a-1, Rīga, LV-1039, par „Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada
pašvaldības vajadzībām" piegādi, kas atbilst Nolikuma prasībām.
3.Līguma summa 11950,00 euro (bez PVN).
4.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
N.p.k.
1.

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena, Ls
SIA „Arden trade”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

10140,00

Noraidīšanas iemesls
Atsauca savu piedāvājumu

V. Kalniņš

