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 2012/13 Interreg rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas numurs : MNP 2012/13 Interreg

Iepirkuma nosaukums: Aprīkojuma noma keramikas, aušanas un rokdarbu nodarbībām
Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība
Procedūra: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu
Iesniegtie piedāvājumi: Iepirkuma nolikumā noteiktā termiņā līdz 2012. gada 28. decembrim
plkst. 10:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, ir iesniegti 2
piedāvājumi:
1. SIA „Akmens pulss”;
2. SIA „X Centrs”.
Pretendentu piedāvājums (bez PVN):
N.p.k. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

Piedāvātā cena, Ls (bez PVN)

1.

SIA „Akmens pulss”,
reģ. Nr.40003927221

Iepirkuma 1. daļa – 7050,45

2.

SIA „X Centrs”, reģ. Nr. 54102007101

Iepirkuma 3. daļa – 1512,50

Iepirkumu komisija izvērtējot SIA „Akmens pulss” iesniegto piedāvājumu konstatē, ka
VID izziņa Nr.8.21.6.1/7370 no 27.11.2012. (Piedāvājuma 6.lapa) nav iesniegta saskaņā ar
nolikuma 10.2.4. punktu „Gadījumā, ja Pretendents 10.2.3. apakšpunktā minētās izziņas ir
iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un dienā, kad Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš minētajām izziņām no iesniegšanas dienas pārsniedz 1
(vienu) mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt izziņas atkārtoti
normatīvajos noteiktajā kārtībā”.
Komisija vienojas, ka pieprasīt SIA „Akmens pulss” iesniegt VID izziņu atkārtoti
normatīvajos noteiktajā kārtībā un Iepirkumu komisija nolemj turpināt tālāk izskatīt
piedāvājumus.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – no piedāvājumiem par katru atsevišķu iepirkuma daļu, kas atbilst
nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.
Ņemot vērā apstākļus, ka pretendentu nelielais skaits saistīts ar specifisku iekārtu nomu
nevis iekārtu pirkšanu, bet uzņēmēji ieinteresēti vairāk pārdot, bet ne iznomāt un izvirzītās
pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, lai piedalītos vairāki pretendenti un
ievērotu vienlīdzīgu attieksmi.
Uz iepirkuma 1. daļu ir iesniegts viens piedāvājums, SIA „Akmens pulss” piedāvājums ar
summu Ls 7050,45 (bez PVN).
Uz iepirkuma 3. daļu ir iesniegts viens piedāvājums, SIA „X Centrs” piedāvājums ar
summu Ls 1512,50 (bez PVN).
Uz iepirkuma 2. daļu nav iesniegts neviens piedāvājums.
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Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda vai SIA „Akmens pulss” un SIA
„X Centrs” 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 saņēmusi SIA „Akmens pulss” VID izziņu, Nr.8.45.1/3, no
02.01.2013., ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu
dienests, kas apliecina, 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
28.12.2012. un 07.01.2013. pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem iepirkumā Nr. MNP 2012/13
Interreg „Aprīkojuma noma keramikas, aušanas un rokdarbu nodarbībām” atzīt
piedāvājumus, kas atbilst Nolikuma prasībām un ir piedāvājumi ar viszemāko cenu atsevišķā
iepirkuma daļā:
1. Pārtraukt iepirkumu 2.daļā, jo nav pieteicies neviens pretendents.
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA „X Centrs”, reģ. Nr. 54102007101, Avotu iela 13,
Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4315, kā uzvarētāju iepirkuma 3. daļā, kas
atbilst Nolikuma prasībām. Līguma summa iepirkuma 3. daļā Ls 1512,50 (bez
PVN).
3. Slēgt nomas līgumu ar SIA „Akmens pulss”, reģ. Nr. 40003927221, „Tauriņi”,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, kā uzvarētāju iepirkuma 1. daļā, kas atbilst
Nolikuma prasībām. Līguma summa iepirkuma 1. daļā Ls 7050,45 (bez PVN).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V. Kalniņš
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