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

„Remontmateriālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/05
PROTOKOLS
2015. gada 29.aprīlī

Nr. 2

Piedalās: Māris Permaņickis, Evija Nagle, Jānis Olmanis, Jānis Dainis, Svetlana Greka,
Didzis Endzeliņš, Arnis Balinkevičs.
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: 23.03.2015.
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 „Remontmateriālu 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

Arnis Balinkevičs – Kocēnu novada domes komunālās pārvaldes vadītājs
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- Nekustamo īpašumu un iepirkumu speciāliste
1. Informāciju par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/05.
1.2.

Iepirkuma priekšmets ir „Remontmateriālu iegāde”, cenu apzināšana iepirkuma
priekšmetā minēto preču iegādes vietas noteikšanai.

1.3. Pretendents iepirkuma priekšmeta ietvaros piedāvā Kocēnu novada domei dažāda
veida remontamateriālus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Pasūtītājs iegādājas preces
visā līguma darbības laikā Pārdevēja norādītajās tirdzniecības vietās, ierodoties pie
Pārdevēja.
1.4. Iepērkamo preču apjoms var mainīties – var tikt samazināts vai palielināts līdz 10% no
kopējā apjoma pēc pasūtītāja vajadzības. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties
konkrētu preču daudzumu, bet veikt preču iepirkumus atbilstoši savām vajadzībām un
finanšu iespējām.
1.5. Piedāvātajai precei jābūt augstas kvalitātes
1.6. Remontmateriālu iepirkšana notiks pa daļām, pēc pasūtītāja pieprasījuma, 12 mēnešu
laikā no līguma noslēgšanas brīža piegādātāja tirdzniecības vietā.
1.7. Precei jābūt pieejamai ne tālāk kā 10 km rādiusā no Kocēnu ciemata..
1.8. Līguma izpildes vieta: Pārdevēja norādītā tirdzniecības vieta.
1.9. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
1.10. Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu.
2.Piedavājumu atvēršana
00, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
Iepirkumu komisija 2015. gada 7.aprīlī plkst. 14
KND/2015/05 noteikumiem konstatē: nav iesniegts neviens piedāvājums iepirkuma
procedūrai “Remontmateriālu iegāde”.

3. Lēmuma pieņemšana
Pamatojoties uz to, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, Publisko iepirkumu komisija
nolemj - iepirkuma procedūra „Remotmateriālu iegāde” ID Nr. KND/2015/05 tiek pārtraukta
bez rezultāta.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

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

Komisijas locekļi:
___________________ /J.Olmanis/
paraksts

___________________ /J.Dainis/
paraksts

___________________ /S.Greka/
paraksts

___________________ /D.Endzeliņš/
paraksts

___________________ /A.Balinkevičs/
paraksts

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

