KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207680, e-pasts: info@kocenunovads.lv

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

„Ielu apgaismojuma tīkla izbūve”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/19
NOSLĒGUMA PROTOKOLS
2015. gada 12.augustā

Nr. 4

Piedalās: Māris Permaņickis, Evija Nagle, Jānis Olmanis, 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: 05.06.2015.
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 „Ielu apgaismojuma tīkla
izbūve” 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
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/19.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir ielu apgaismojuma tīkla izbūve, saskaņā ar tehnisko
specifikāciju un tehnisko projektu.
1.3. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt par visu tehniskajā specifikācijā minēto

apjomu.
1.4. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.5. Būvdarbi jānodod Pasūtītājam ar aktu par nodošanu ekspluatācijā.
1.6. Pretendents paveiktajiem darbiem un izmantojamajiem materiāliem nodrošina ne mazāk
kā 24 mēnešu garantiju, no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža
1.7. Līguma izpildes vieta: Beites, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads .
1.8. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums būs atbilstošs iepirkuma
procedūras nosacījumiem un ar zemāko cenu.
1.9. Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.
1.10. Iepirkuma procedūras priekšmetā noteikto būvdarbu veikšanas termiņš no līguma
noslēgšanas dienas 2 mēneši.
2.Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2015. gada 2.jūlijā plkst. 14 00, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
nolikuma KND/2015/19 noteikumiem:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums
Nr.1).
2.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums
Nr.2)
2.3.1 Piedāvājumu atvēršanā piedalās pretendenta SIA “Vidzemes energoceltnieks”
pārstāve Linda Bikiņa.
2.4. Katrs komisijas loceklis parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts
Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
2.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumu:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA „DEREX”
,
Nr.51503050951

Iesniegšanas laiks

Reģistrācijas

02.07.2015. plkst. 11:56

Adrese
Višķu iela 21F, Daugavpils,
LV-5410

SIA „Vidzemes energoceltnieks” ,
Ausekļa iela 31, Valmiera,
02.07.2015. plkst. 13:37
Reģistrācijas Nr.44103008831
LV-4201
SIA „REMUS ELEKTRO”
Reģistrācijas Nr.40003682521

,

02.07.2015. plkst. 13:51

Krustpils iela 119, Rīga, LV1057

2. 6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājuma atvēršanas
komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA „DEREX”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
7 602,99

1 596,63

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
9 199,62

SIA “Vidzemes energoceltnieks”
SIA „REMUS ELEKTRO”

13 125,44

2 756,34

15 881,78

11 441,23

2 402,66

13 843,89

3.Piedāvājumu izvērtēšana:
3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr.KND2015/19 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma
pārbaudi un piedāvājuma atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā
kārtībā.
3.1.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda
iepirkuma procedūras noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
SIA „DEREX”
,
Reģistrācijas
Nr.51503050951

SIA „REMUS ELEKTRO”
Reģistrācijas Nr.40003682521

,

Noraidīšanas pamatojums
Neatbilst iepirkuma procedūras Noteikumu 2.4 un
3.5; 3.6 punktam, pretendents nav norādījis
pieredzi, kura ir kā galvenajam būvuzņēmējam.
Pievienotie dokumenti apliecina pretendenta kā
apakšuzņēmēja pieredzi.
Neatbilst iepirkuma procedūras Noteikumu 2.4 un
3.5; 3.6 punktam, pretendents nav norādījis
pieredzi, kura ir kā galvenajam būvuzņēmējam 3
objektos.Kā galvenajam uzņēmējam norādītā
pieredze un atsauksmes ir par diviem objektiem.

Kocēnu novada domes iepirkumu komisija lūdz SIA”DEREX” sniegt atbildes uz
precizējošiem jautājumiem, nosūtot 03.07.2015. elektronisku vēstuli, pa pastu izsūtot
07.07.2015.Līdz 03.08.2015. iepirkumu komisija atbildi nav saņēmusi.
3.1.2. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras
noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
_________

Noraidīšanas pamatojums
________

3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:
SIA „Vidzemes energoceltnieks”, Reģistrācijas Nr.44103008831
13 125,44
4. Lēmuma pieņemšana
Izvērtējot pretendenta SIA “Vidzemes energoceltnieks” finanšu piedāvājumu, tika
konstēts, ka pretendentu finanšu piedāvājumā izteiktā būvdarbu izpildes summa
neatbilst pasūtītāja paredzamajai līgumcenai un plānotajiem finanšu līdzekļim. Tā kā
iepirkuma procedūras Noteikumos nav paredzēta izslēdzamo būvdarbu kārtība un
secība un visam tehniskajā specifikācijā norādītajam būvdarbu apjomam ir

nepietiekams finansējums, Publisko iepirkumu komisija nolemj - iepirkuma procedūra
„Ielu apgaismojuma tīkla izbūve“ ID Nr. KND/2015/19 tiek pārtraukta bez rezultāta.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

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

Iepirkumu komisijas locekļi:
____________________ /J.Olmanis/
paraksts

____________________ /D.Endzeliņš /
paraksts

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

