LATVIJAS REPUBLIKA

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
_______________________________________________________________________________________________________
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IEPIRKUMU KOMISIJAS
ATKLĀTA KONKURSA
„Aprīkojuma noma amatniecības iemaņu apguvei”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2012/9)
ZIŅOJUMS
Mazsalacā
2012. gada 14. decembrī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Mazsalacas novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90009114167,
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215.
Iepirkuma priekšmets: Atklātais konkurss „Aprīkojuma noma amatniecības
iemaņu apguvei”
Mazsalacas novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības struktūrfondu
3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG
IVA pārrobežu sadarbības programmā 2007. – 2013.gadam finansiāli
atbalstītā starptautiskā projektā "Jauniešu tiesības uz nemateriālo kultūras
mantojumu Baltijas jūras reģionā (Bridging Baltic)", projekta Nr.CB66. Projekta
mērķis ir jauniešu sociālekonomisko problēmu risināšana, izmantojot nemateriālo
kultūras mantojumu – amatniecību. Amatniecības iemaņu apguvei paredzēta jaunas
iepriekš nelietotas aprīkojuma(iekārtas un instrumenti) noma.
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2012/9
2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 31.10.2012.
3. Iepirkuma komisija izveidota ar Mazsalacas novada domes sēdes lēmumu protokolu
11.08.2009. izraksts Nr. 7.,1. un 21.04.2011. izraksts Nr. 6.,7.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Iepirkuma komisijas locekļi:

Viktors Kalniņš
Inguna Liepiņa
Aleksandrs Savickis
Vilis Zariņš
Dainis Jurka

4. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Komersanta reģistrācijas apliecības
kopija, pieteikums un apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas “Publiskā iepirkumu
likuma” 39. panta minētie nosacījumi, pieredze par veiktajām līdzīgiem preču
piegādēm, informācija par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu ja tādi tiek
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paredzēti, informāciju par Pretendenta rīcībā esošajiem, preču piegādei, instrumentiem
un tehniku.
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem,
kuri atbilst nolikuma prasībām.
5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 28. novembrī plkst. 10.00, saskaņā ar
Publiskā iepirkuma likuma 29.panta vienpadsmito daļu piedāvājuma iesniegšanas
termiņu saīsināja par piecām dienām, jo tika nodrošināta brīva un tieša elektroniska
pieeja iepirkuma Nr. MNP 2012/9 „Aprīkojuma noma amatniecības iemaņu
apguvei” procedūras dokumentiem.
6. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi un piedāvātā cena:
N.p.k. Pretendenta nosakums, reģistrācijas Nr.
Piedāvātā cena Ls (bez PVN)
1.

SIA “B&B TOOLS LATVIJA”, reģ. Nr.
50003557991

Iepirkuma 2. daļa – 23253,08
Iepirkuma 5. daļa – 7734,49

2.

SIA “X CENTRS”, reģ. Nr. 54102007101

Iepirkuma 4. daļa – 3011,09

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, 2012. gada 28. novembrī, plkst.10.00 iepirkumu komisijas sēdē Nr.2.
8. Pretendentu nosaukums, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumu par aprīkojuma
nomu amatniecības iemaņu apguvei.
Saskaņā Publisko iepirkuma likuma 56.panta septīto daļu, ja tikai viens pretendents
atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu
atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. Saskaņā ar
Publisko iepirkuma likuma 56.panta astoto daļu, pasūtītājs var nepārtraukt iepirkuma
procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams pretendentu atlases
prasībām atbilstošu piegādātāju skaits.
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.
Komisijas pieņemtais lēmums:
Iepirkumu komisija nolemj nenoraidīt piedāvājumus tāpēc, ka uz iepirkuma 2., 4. un 5.
daļām ir iesniegts tikai viens piedāvājums un turpināt tālāk izskatīt visus piedāvājumus.
Iepirkuma komisijas pieņemtais lēmums:
1. Pārtraukt iepirkumu 1. un 3.daļā, jo nav pieteicies neviens pretendents un
izsludināt jaunu iepirkumu precizējot apjomus un iepirkuma daļas.
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “B&B TOOLS LATVIJA” reģ. Nr. 50003557991,
juridiskā adrese: Skudru iela 39/4-27, Rīga, LV-1073, kā uzvarētāju iepirkuma
2. daļā, kas atbilst Nolikuma prasībām. Kopējā līguma summa iepirkuma 2.
daļā Ls 23253,08 (bez PVN);
3. Slēgt nomas līgumu ar SIA “B&B TOOLS LATVIJA” reģ. Nr.50003557991,
juridiskā adrese: Skudru iela 39/4-27, Rīga, LV-1073, kā uzvarētāju iepirkuma
5. daļā, kas atbilst Nolikuma prasībām. Kopējā līguma summa iepirkuma 5.
daļā Ls 7734,49 (bez PVN);
4. Slēgt nomas līgumu ar SIA “X CENTRS”, reģ. Nr. 54102007101, Avotu iela
13, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4315, kā uzvarētāju iepirkuma 4. daļā,
kas atbilst Nolikuma prasībām. Kopējā līguma summa iepirkuma 4. daļā Ls
3011,09 (bez PVN).
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9. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem: 14.12.2012. publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā (www.iub.gov.lv) Paziņojums par iepirkuma procedūras
rezultātiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)
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V. Kalniņš

