KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 28675556, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
LĒMUMS
2017. gada 7.decembrī

Nr. 14.3/2017/25
(protokols Nr.3)

Par iepirkuma procedūras „Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas atjaunošana Kocēnu novadā”
iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2017/26-ELFLA, rezultātiem
1. Pasūtītāja nosaukums: Kocēnu novada dome
2. Reģistrācijas Nr.90009114171
3. Iepirkuma procedūras veids – Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā
4. Iepirkuma līguma priekšmets - Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Kocēnu novadā
5. Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND/2017/26-ELFLA
6. CPV nomenklatūras kods - 45112300-8 (Apbūves un zemes meliorācijas darbi)
7. Komisijas izveidošanas/pilnvarojuma pamatojums: Kocēnu novada domes 15.06.2017.
lēmums Nr. 162 (protokols Nr.10, 5.§) „Par Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu”,
26.10.2017. lēmums
Nr.308 (protokols Nr.16, 24.§) “Par grozījumiem Publisko
iepirkumu komisijā”
8. Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas
vietniece:

Didzis Endzeliņš

priekšsēdētāja Svetlana Greka

Komisijas locekļi

Evija Nagle
Māris Permaņickis
Jānis Grasbergs
Jānis Bērziņš
Roberts Ločmelis
Raimonds Rodiņš

Komisijas sekretāre

Žanna Daņilova

9. Lēmuma pieņemšanā piedalās - Didzis Endzeliņš Svetlana Greka, Evija Nagle, Māris
Permaņickis, Raimonds Rodiņš, Ainars Pāpe
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN).
11. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas
lapā: www.iub.gov.lv un Kocēnu novada domes interneta mājas lapā:

www.koceni.lv/iepirkumiem 24.11.2017.
12. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.12.2017. plkst.10:00
13. Saņemtie piedāvājumi:

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Pretendents

SIA “Riga rent”,
reģ. Nr.
40003629944
SIA
“Jaunbērziņi”,
reģ.Nr.
SIA ”Meliorācija –
A.G.”, reģ. Nr.
40103072030
SIA “Lauku
apgāds un
meliorācija”, reģ.
Nr.44103005426

Piedāvājuma
summa bez
PVN

Piedāvājuma
summa bez
PVN

Piedāvājuma
summa bez
PVN

1.iepirkuma
daļā

2.iepirkuma
daļā

3.iepirkuma
daļā

04.12.2017.
plkst.14:15

45 417,80

23 062,50

61 865,37

05.12.2017.
plkst.09:10

28 879,82

14 621,50

36 533,78

31 818,93

14 462,27

40 981,83

-

-

55 983,29

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks

05.12.2017.
plkst.09:35
05.12.2017.
plkst.09:45

14. Piedāvājuma izvērtēšana
14.1. Pretendentu piedāvājuma vērtēšana notiek saskaņā ar iepirkuma Nolikuma IV
daļas noteikumiem.
14.2. Pretendenta piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām:
SIA “Riga rent” novērtējums –atbilst;
SIA “Jaunbērziņi” novērtējums –atbilst;
SIA ”Meliorācija –A.G.” novērtējums –atbilst;
SIA “Lauku apgāds un meliorācija” novērtējums –atbilst.
14.3. Pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām:
SIA “Riga rent” novērtējums –atbilst;
SIA “Jaunbērziņi” novērtējums –neatbilst nolikuma 21.3.punktam, proti,
pretendentam nav piešķirta kvalifikācijas klase atbilstoši Būvniecības likuma
23.panta prasībām;
SIA ”Meliorācija –A.G.” novērtējums –atbilst;
SIA “Lauku apgāds un meliorācija” novērtējums –atbilst.
14.4. Pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām:
SIA “Riga rent” novērtējums:
1.iepirkuma daļā– atbilst;
2.iepirkuma daļā- atbilst;
3. iepirkuma daļā –atbilst.
SIA “Jaunbērziņi” novērtējums– netiek vērtēts.
SIA ”Meliorācija– A.G.” novērtējums:
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1.iepirkuma daļā– atbilst;
2.iepirkuma daļā- atbilst;
3. iepirkuma daļā– atbilst.
SIA “Lauku apgāds un meliorācija” novērtējums:
3. iepirkuma daļā– atbilst.
14.5. Pretendentu finanšu piedāvājuma aritmētisko kļūdu pārbaude.
SIA “Riga rent” aritmētisko kļūdu pārbaude:
1.iepirkuma daļā nav aritmētisko kļūdu;
2.iepirkuma daļā ir aritmētiskās kļūdas 4.3. un 12.15.pozīcijā, kopējā summa bez
PVN nemainās.
3. iepirkuma daļā ir aritmētiskās kļūdas 8.1.2.pozīcijā, attiecīgi mainās kopējā
summa bez PVN.
SIA “Jaunbērziņi” aritmētisko kļūdu pārbaude netiek veikta;
SIA ”Meliorācija –A.G.” aritmētisko kļūdu pārbaude:
1.iepirkuma daļā ir aritmētiskā kļūda PVN aprēķinā, attiecīgi mainās summa ar
PVN;
2.iepirkuma daļā nav aritmētisko kļūdu;
3. iepirkuma daļā ir aritmētiskās kļūdas 8.1.2.pozīcijā, attiecīgi mainās summa bez
PVN.
SIA “Lauku apgāds un meliorācija” aritmētisko kļūdu pārbaude:
3. iepirkuma daļā – ir aritmētiskās kļūdas 8.1.2.pozīcijā, attiecīgi mainās tiešo
izmaksu summa, peļņa un kopējā summa bez PVN.
Pretendentu finanšu piedāvājuma summas pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes:
Nr.
p.k.

Pretendents

Summa bez
PVN
1.iep.d.

Summa bez
PVN
2.iep.d.

Summa bez PVN
3.iep.d.

1.

SIA “Riga rent”

45 417,80

23 062,50

61 865,25

2.

SIA ”Meliorācija –
A.G.”

31 818,93

14 462,27

40 981,71

3.

SIA “Lauku apgāds
un meliorācija”

-

55 983,25

15. Informācijas pārbaude saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas
noteikumiem:
15.1. SIA “Riga rent”, SIA ”Meliorācija –A.G.” un SIA “Lauku apgāds un meliorācija”
nav pasludināts maksātnespējas process, to saimnieciskā darbība nav apturēta
(informācija 07.12.2017. Elektronisko iepirkumu e-izziņu sistēmā);
15.2. SIA “Riga rent”, SIA ”Meliorācija –A.G.” un SIA “Lauku apgāds un meliorācija”
nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas pārsniedz 150 EUR (informācija pārbaudīta 07.12.2017. Elektronisko
iepirkumu e-izziņu sistēmā);
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15.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas locekļi nav
saistīti ar SIA “Riga rent”, SIA ”Meliorācija –A.G.” un SIA “Lauku apgāds un
meliorācija” Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē
un nav ieinteresēti SIA “Riga rent”, SIA ”Meliorācija –A.G.” un SIA “Lauku apgāds
un meliorācija”
izvēlē (pamatojums- iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavotāju un iepirkuma komisijas locekļu parakstītie apliecinājumi).
16. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija vienbalsīgi (Komisijas balsojums: PAR: 6; PRET - nav) pieņem lēmumu:
Par uzvarētāju iepirkuma „ Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
atjaunošana Kocēnu novadā”, ID Nr. KND/2017/26-ELFLA, tiek atzīts un līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ Meliorācija –A.G”
reģistrācijas Nr. 40103072030
Juridiskā adrese: Lubānas iela 49, Rīga, LV-1035
1.iepirkuma daļā par 31 818,93 EUR bez PVN
2.iepirkuma daļā par 14 462,27 EUR bez PVN
3.iepirkuma daļā par 40 981,71 EUR bez PVN

17. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur līguma darbību.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

D.Endzeliņš

Komisijas locekļi:

S. Greka
M. Permaņickis
E.Nagle
R. Rodiņš
A. Pāpe

Iepirkumu komisijas sekretāre

Ž.Daņilova
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