KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam

„Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/27
PROTOKOLS
2015. gada 1.septembrī

Nr. 2

Piedalās: Māris Permaņickis, Evija Nagle, Jānis Dainis, Svetlana Greka, Didzis Endzeliņš.
Protokolē: Līga Sarma Berovska
Darba kārtībā: Lēmuma pieņemšana
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Kocēnu novada dome , reģ. Nr.
90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220
Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.iub.gov.lv: 21.08.2015.
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
26.06.2013. lēmumu Nr. 9 (17.§) „Par publisko iepirkumu komisijas izveidošanu” un Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras
automašīnas iegāde” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis – Kocēnu novada domes Izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis - Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists

„Mazlietotas vieglās

Protokolē:
Līga Sarma Berovska- Nekustamo īpašumu un iepirkumu speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/27.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir “Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde”, saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).
1.3. Plānotā līgumcena ir 8 000 EUR ar PVN
1.4. Finanšu nepietiekamības gadījumā, pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma
procedūru un atteikties no līguma slēgšanas.
1.5. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.6. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kur a piedāvājums būs
saimnieciski izdevīgākais.
1.7. Līguma izpildes vieta – Kocēnu novada dome
pagasts, Kocēnu novads;

, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu

1.8. Līguma izpildes termiņš: 8 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.
2.Piedavājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2015. gada 1.septembrī plkst. 14 00, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
KND/2015/27 noteikumiem konstatē: nav iesniegts neviens piedāvājums iepirkuma
procedūrai “Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde”.
3. Lēmuma pieņemšana
Pamatojoties uz to, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, Publisko iepirkumu komisija
nolemj - iepirkuma procedūra „Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde” ID Nr. KND/2015/27
tiek pārtraukta bez rezultāta.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece:
___________________ /E.Nagle/
paraksts

Komisijas locekļi:
___________________ /J.Dainis/
paraksts

___________________ /S.Greka/
paraksts

___________________ /D.Endzeliņš/
paraksts

Iepirkumu komisijas sekretāre:
___________________ /L.S.Berovska/
paraksts

