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

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada
Vaidavas pagasta publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/13-KPFI
NOSLĒGUMA PROTOKOLS
2015. gada 18.jūnijā

Nr. 3

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: 06.05.2015.
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
„Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Kocēnu novada Vaidavas pagasta publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā ” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis- Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle - Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
1. Informāciju par iepirkuma priekšmetu:

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/13-KPFI.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir energoefektivitātes paaugstināšana, veicot gaismekļu nomaiņu
un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču uzstādīšanu, saskaņā ar Iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām no Valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu
finanšu instruments” līdzfinansētā projekta ietvaros.
1.3. Darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli un tehnoloģijas) minimālais garantijas termiņš ir 60
(sešdesmit) kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kurā darbi tiks nodoti pasūtītājam.
Pretendents var piedāvāt ilgāku garantijas laiku. Darbu izpildītājs nodrošina savas
garantijas saistības pilnā apjomā (termiņš – vismaz 60 mēneši un summa 5% no
piedāvātās cenas bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ar attiecīgu
bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu galvojumu.
1.4. Līguma izpildes vieta: Vaidavas ciemata teritorija.
1.5. Līguma izpildes termiņš līdz 2015.gada 29.maijam no līguma parakstīšanas brīža.
1.6. Līgums tiks slēgts, ja iepirkuma priekšmetā noteikto aktivitāšu ieviešanai tiks piešķirts
līdzfinansējums no valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”.
2. Piedāvājumu atvērša
Iepirkumu komisija 2015. gada 18.maijā plkst. 14
procedūras nolikuma KND/2015/13-KPFI noteikumiem:

00,

saskaņā ar Iepirkuma

2.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētājs 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”
pārstāvis Ansis Avišāns.
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 saņemto piedāvājumu:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Iesniegšanas laiks

Adrese

SIA „Vidzemes energoceltnieks” ,
Ausekļa iela 31, Valmiera,
18.05.2015. plkst. 13:58
LV-4201
Reģistrācijas Nr. 44103008831

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegto piedāvājumu, pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas
priekšsēdētājs paziņo pretendenta piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Vidzemes energoceltnieks”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
69 941,57

14 687,73

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
84 629,30

3. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija, izvērtējot iepirkuma procedūras dokumentāciju konstatē, ka pasūtītājs
nav noslēdzis līgumu ar Latvijas Vides Investīciju fondu, kā rezultātā projekta īstenošanai
nav saņemts finansējums. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras Noteikumu 2.5.5. punktu,

kas nosaka, ka līgums tiks slēgts, ja iepirkuma priekšmetā noteikto aktivitāšu ieviešanai tiks
piešķirts līdzfinansējums no valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu
instruments”, Publisko iepirkumu komisija nolemj - iepirkuma procedūra „

Siltumnīcefekta

gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada Vaidavas pagasta publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā “ ID Nr. KND/2015/13-KPFI tiek pārtraukta bez rezultāta.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

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

Iepirkumu komisijas locekļi:
____________________ /JDainis /
paraksts

_________________ /D.Endzeliņš /
paraksts

____________________ /S.Greka /
paraksts

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

