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 2013/7 rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2013/7
Iepirkuma nosaukums: „Lietus ūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Pērnavas, Pasta
un Rīgas ielā, Mazsalacā”
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu
Saņemtie piedāvājumi: : Iepirkuma nolikumā – turpmāk Nolikums, noteiktā termiņā līdz
2013. gada 27. maijam plkst.12:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā
iesniegti 3 piedāvājumi:
1. SIA „KONSTRA”;
2. SIA „PEĻŅI.V”;
3. SIA „WESEMANN”.
Pretendentu piedāvājumi:
N.p.k. Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
Piedāvātā cena, Ls (bez PVN)
1.

SIA „KONSTRA”, reģ. Nr. 45403030826

72243,96

2.

SIA „WESEMANN”, reģ. Nr. 40003140237

115760,77

3.

SIA „PEĻŅI.V”, reģ. Nr. 44103039418

97548,33

Saņemto piedāvājumu atbilstības vērtēšana nolikuma prasībām:
Atbilstoši Nolikuma 5.2.4. punktam, Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstoši resursi Darbu
izpildei, tai skaitā Darba aizsardzības un drošības speciālists. Pretendenta rīcībā jābūt šādiem
speciālistiem: Būvdarbu vadītājs ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprakses
sertifikātu būvdarbu vadīšanā, speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā. Komisija pārbaudot
Pretendentu iesniegto par būvniecību atbildīgo personu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā
konstatē, ka SIA „KONSTRA un SIA „PEĻŅI.V” par būvniecību atbildīgās personas nav visas
reģistrētas Būvkomersantu reģistrā.
Komisija tālāk vērtē iesniegtos piedāvājumus.
Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu un konstatē:
Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikuma 8.23.1.punktam, komisija konstatē, ka
Pretendents SIA „PEĻŅI.V”, reģistrācijas Nr. 44103039418 nav iesniedzis apliecinājumu
atbilstoši Nolikuma 8.23.1. punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto Iepirkumu komisija, nolemj: Neizskatīt tālāk SIA „PEĻŅI.V”
piedāvājumu, jo nav iesniegts nolikuma 8.23.1.punkta noteiktais rakstiskais apliecinājums.
Komisija tālāk vērtē SIA „KONSTRA” un SIA „WESEMANN” iesniegtos piedāvājumus.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā pretendentiem
noteiktajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums ar viszemāko cenu SIA „KONSTRA”, reģistrācijas Nr. 45403030826
Ls 72243,96, kā iespējamais uzvarētājs.
Iepirkuma komisija VID publiskajā datu bāzēs pārbauda vai SIA „KONSTRA” kā
pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
Komisija konstatē, ka uz 26.05.2013. pretendentam SIA „KONSTRA” ir nodokļu
parāds, kas pārsniedz 100 latus.
Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta 5.1 daļu,
atklāti balsojot, nolemj: Izslēgt pretendentu SIA „KONSTRA” no turpmākās dalības
iepirkumā.
Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai SIA „WESEMANN”:
1) 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.
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 iepriekš minēto, Mazsalacas novada pašvaldības Iepirkumu komisija
03.06.2013. pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkumā Nr. MNP 2013/7„Lietus ūdens
kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Pērnavas, Pasta un Rīgas ielā, Mazsalacā” atzīt
piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām:
1. Slēgt līgumu ar pretendentu SIA „WESEMANN”, reģ. Nr.40003140237, adrese:
Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, par objekta „Lietus ūdens kanalizācijas kolektora
rekonstrukcija Pērnavas, Pasta un Rīgas ielā, Mazsalacā” būvdarbiem, jo pretendenta
piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.
2. Līguma summa Ls 115760,77 (bez PVN).
3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena, Ls Noraidīšanas iemesls

N.p.k.
1.

SIA „KONSTRA”

72243,96

VID administrēto nodokļu (nodevu)
parāds, kas pārsniedz 100 latus

2.

SIA „PEĻŅI.V”

97548,33

Nav iesniegts nolikuma 8.23.1.punkta
rakstiskais apliecinājums

.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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