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
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2017/13
2017. gada 27.jūlijā

Nr. 14.3/2017/12

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas
priekšsēdētāja
vietniece:
Komisijas locekļi

Didzis Endzeliņš
Svetlana Greka
Evija Nagle
Māris Permaņickis
Jānis Grasbergs
Jānis Bērziņš
Roberts Ločmelis
Raimonds Rodiņš
Ainars Pāpe

Iepirkumu komisija: darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes 15.06.2017. lēmumu
Nr. 162 (protokols Nr.10, 5.§) „Par Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu” un Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja 04.07.2017. Rīkojuma Nr. 14.4/13 “Par iepirkuma procedūras
uzsākšanu” pamata.
Sēdi vada: Didzis Endzeliņš
Sēdē piedalās šādi komisijas locekļi:
Evija Nagle, Māris Permaņickis, Jānis Grasbergs, Raimonds Rodiņš, Ainars Pāpe
Protokolē:
Inese Pabērza – iepirkumu speciālista p.i.
Darba kārtība: saņemto piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
➢ Pasūtītāja nosaukums: Kocēnu novada dome
➢ Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts internetā: www.iub.gov.lv; Kocēnu
novada mājas lapā www.kocenunovads.lv 11.07.2017.
➢ Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND/2017/13
➢ Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.07.2017. pl.11:00
1.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs konstatē, ka Iepirkumu komisija ir lemttiesīgā sastāvā
un informē, ka sēdes ietvaros tiks vērtēta iesniegto piedāvājumu atbilstība iepirkuma
Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs norāda, ka noteiktajā laikā tika
iesniegti 4 (četri) piedāvājumi.
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2.

Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
1.iepirkuma daļa
Nr.

1. 1.

Pretendents

SIA “NORRUS”

2.

SIA “Plastik”

3.

SIA “Liepas
Nams”

4.

SIA “SCO Centrs”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
24.07.2017.
Pl.10:30
24.07.2017.
Pl.10:35
24.07.2017.
Pl.10:36
24.07.2017.
Pl.10:45

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

PVN EUR

Kopā EUR ar
PVN

25 831,85

5424,69

31256,54

39 382,33

8270,29

47652,62

36 165,21

7594,69

43759,90

41 481,08

8711,03

50192,11

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

PVN EUR

Kopā EUR ar
PVN

24 931,73

5235,66

30167,39

40 293,33

8461,58

48754,81

34 794,04

7306,75

42100,79

43 479,71

9130,74

52610,45

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

PVN EUR

Kopā EUR ar
PVN

29 847,49

6267,97

36115,46

25 195,65

5291,09

30486,74

32 632,00

6852,72

39484,72

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

PVN EUR

Kopā EUR ar
PVN

44 625,78

9371,41

53997,19

41 413,75

8696,89

50110,64

2.iepirkuma daļa
Nr.

Pretendents

5. 1.

SIA “NORRUS”

6. 2.

SIA “Plastik”

7. 3.

SIA “Liepas
Nams”

8. 4.

SIA “SCO Centrs”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
24.07.2017.
Pl.10:30
24.07.2017.
Pl.10:35
24.07.2017.
Pl.10:36
24.07.2017.
Pl.10:45

3.iepirkuma daļa
Nr.

Pretendents

1.

SIA “Plastik”

2.

SIA “Liepas
Nams”

3.

SIA “SCO Centrs”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
24.07.2017.
Pl.10:35
24.07.2017.
Pl.10:36
24.07.2017.
Pl.10:45

4.iepirkuma daļa
Nr.

Pretendents

1.

SIA “Plastik”

2.

SIA “SCO Centrs”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
24.07.2017.
Pl.10:35
24.07.2017.
Pl.10:45
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5.iepirkuma daļa
Nr.

Pretendents

1.

SIA “Plastik”
SIA “SCO Centrs”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
24.07.2017.
Pl.10:35
24.07.2017.
Pl.10:45

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

PVN EUR

Kopā EUR ar
PVN

19 410,32

4076,17

23486,49

12 368,33

2897,35

14965,68

6.iepirkuma daļa
Nr.

1.

Pretendents

SIA “NORRUS”
SIA “Plastik”
SIA “SCO Centrs”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
24.07.2017.
Pl.10:30
24.07.2017.
Pl.10:35
24.07.2017.
Pl.10:45

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

PVN EUR

Kopā EUR ar
PVN

10 252,05

2152,93

12404,98

12 463,03

2617,24

15080,27

15 943,03

3348,04

19291,07

3. Piedāvājumu atbilstības izvērtēšana
Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 6.9. punktu, par iepirkuma uzvarētāju katrā iepirkuma daļā
tiek atzīts Finanšu piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām.
Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez
pievienotās vērtības nodokļa.
1. iepirkuma daļa
3.1. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 1. iepirkuma daļā komisija konstatē, ka piedāvājums
pārsniedz budžetā plānotos finanšu līdzekļus. Komisija pieņem lēmumu, ka iepirkums
ir pārtraucams bez rezultāta. Nepieciešama iepirkumu noteikumu un tehniskās
specifikācijas pārstrādāšana un pēc tās izsludināma jauna iepirkuma procedūra.
2. iepirkuma daļa
3.2. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma atbilstības
pārbaudi kvalifikācijas prasībām un noteikumu prasībām par piedāvājuma saturu un
noformējumu.
3.2.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “NORRUS”, SIA “Plastik”, SIA “Liepas
Nams” un SIA “SCO Centrs” piedāvājumi iepirkuma 2.daļai atbilst izvirzītajām
prasībām.
3.3. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 tehniskās specifikācijas prasībām.
3.3.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “NORRUS”, SIA “Plastik”, SIA “Liepas
Nams” un SIA “SCO Centrs” piedāvājumi iepirkuma 2.daļai atbilst tehnisko
specifikāciju izvirzītajām prasībām.
3. iepirkuma daļa
3.4. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma atbilstības
pārbaudi kvalifikācijas prasībām un noteikumu prasībām par piedāvājuma saturu un
noformējumu.
3.4.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik”, SIA “Liepas Nams” un SIA
“SCO Centrs” piedāvājumi iepirkuma 3.daļai atbilst izvirzītajām prasībām.
3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
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Nr. KND/2017/13 tehniskās specifikācijas prasībām.
3.5.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik”, SIA “Liepas Nams” un SIA
“SCO Centrs” piedāvājumi iepirkuma 3.daļai atbilst tehnisko specifikāciju
izvirzītajām prasībām.
4. iepirkuma daļa
3.6. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma atbilstības
pārbaudi kvalifikācijas prasībām un noteikumu prasībām par piedāvājuma saturu un
noformējumu.
3.6.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik” un SIA “SCO Centrs”
piedāvājumi iepirkuma 4.daļai atbilst izvirzītajām prasībām.
3.7. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 tehniskās specifikācijas prasībām.
3.7.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik” un SIA “SCO Centrs”
piedāvājumi iepirkuma 4.daļai atbilst tehnisko specifikāciju izvirzītajām
prasībām.
3.7.2. Iepirkuma komisija arī konstatē, ka abu Pretendentu piedāvājums
pārsniedz pašvaldības budžetā iespējas, tāpēc Komisija rosina veikt
izvērtēšanu konkrētā iepirkumā daļā, lai veiktu nepieciešamos darbus, kas
nepieciešami akūti mācību procesa nodrošināšanai, izslēdzot tehniskās
specifikācijas 1.daļā minētos darbus.
3.7.3. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik” un SIA “SCO Centrs”
piedāvājumi iepirkuma 4.daļai, izslēdzot tehniskajā specifikācijā 1.daļas
darbus, atbilst tehnisko specifikāciju izvirzītajām prasībām.
5. iepirkuma daļa
3.8. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma atbilstības
pārbaudi kvalifikācijas prasībām un noteikumu prasībām par piedāvājuma saturu un
noformējumu.
3.8.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik” un SIA “SCO Centrs”
piedāvājumi iepirkuma 5.daļai atbilst izvirzītajām prasībām.
3.9. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/13 tehniskās specifikācijas prasībām.
3.9.1. Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA “Plastik” un SIA “SCO Centrs”
piedāvājumi iepirkuma 5.daļai atbilst tehnisko specifikāciju izvirzītajām
prasībām.
6. iepirkuma daļa
3.10. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus IV iepirkuma daļā komisija konstatē, ka
piedāvājums pārsniedz budžetā plānotos finanšu līdzekļus. Komisija pieņem lēmumu,
ka iepirkums ir pārtraucams bez rezultāta. Nepieciešama iepirkumu noteikumu un
tehniskās specifikācijas pārstrādāšana un pēc tās izsludināma jauna iepirkuma
procedūra.
4. Informācijas pārbaude saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
4.1. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9. panta (8) daļas 2.punktu:
4.1.1. konstatē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (t.i.
24.07.2017), pretendentam SIA “NORRUS” nav nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR.
4.1.2. konstatē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (t.i.
24.07.2017), pretendentam SIA “SCO Centrs” nav nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR.
4.1.3. konstatē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (t.i.
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24.07.2017), pretendentam SIA “LIEPAS NAMS” ir nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR. Komisija ir nosūtījusi SIA “LIEPAS NAMS” informācijas
pieprasījumu (Nr.14.2/26) “Par PIL 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma ID
Nr.KND/2017/13 iesniedzamajiem dokumentiem” un 26.07.2017. Komisija
saņēmusi no Pretendenta apliecinājumu, ka SIA “LIEPAS NAMS” nodokļu
kopsumma ir 6,19 EUR.
4.1.4. konstatē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (t.i.
24.07.2017), pretendentam SIA “Plastic” nav nodokļu parādi, kas pārsniedz
150 EUR.
4.2. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9. panta (8) daļas 1.punktu:
4.2.1. konstatē, ka pretendentam SIA “NORRUS” nav pasludināts
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
4.2.2. konstatē, ka pretendentam SIA “SCO Centrs” nav pasludināts
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
4.2.3. konstatē, ka pretendentam SIA “LIEPAS NAMS” nav pasludināts
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
4.2.4. konstatē, ka pretendentam SIA “PLASTIC” nav pasludināts maksātnespējas
process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts
4.3. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9. panta (8) daļas 2.punktu:
4.3.1. dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu (t.i. 27.07.2017.), e-izziņu sistēmā tiek pārbaudīta informācija
par SIA “NORRUS” un konstatē, ka pretendentam nav nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR.
4.3.2. dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu (t.i. 27.07.2017.), e-izziņu sistēmā tiek pārbaudīta informācija
par SIA “SCO Centrs” un konstatē, ka pretendentam nav nodokļu parādi,
kas pārsniedz 150 EUR.
4.3.3. dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu (t.i. 27.07.2017.), e-izziņu sistēmā tiek pārbaudīta informācija
par SIA “LIEPAS NAMS” un konstatē, ka pretendentam nav nodokļu parādi,
kas pārsniedz 150 EUR.
4.3.4. Dienā, kad pieņemts lēmums iespēju līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
(t.i.27.07.2017.), e-izziņu sistēmā tiek pārbaudīta informācija par SIA
“PLASTIC” un konstatē, ka pretendentam nav nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR.
5. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija vienbalsīgi (Komisijas balsojums: PAR: 6; PRET - nav) pieņem lēmumu:
5.1. Pārtraukt iepirkuma KND/2017/13 “Remontdarbi Kocēnu novada pašvaldības
izglītības iestādēs” I daļu pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta
15.daļu un šī lēmuma 3.1. punktu;
5.2. Par uzvarētāju iepirkuma KND/2017/13 „Remontdarbi Kocēnu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” otrajā daļā “Telpu remonts Kocēnu pagasta PII
"Auseklītis" Rubenes filiālē”, tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek
piešķirtas:
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORRUS"
Reģ.Nr. 44103062518
Juridiskā adrese: Georga Apiņa iela 3 - 45, Valmiera, LV-4201
Piedāvātā cena par 2. iepirkuma daļu 24 931,73 EUR bez PVN
Pretendenta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORRUS" salīdzinošās priekšrocības:
izvērtējot saņemtos pretendentu piedāvājumus, komisija konstatē, ka:
➢ iepirkuma 2.daļā SIA “NORRUS”, SIA “Plastik”, SIA “Liepas Nams” un SIA
“SCO Centrs” iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma KND/2017/13 Nolikumā
noteiktajām kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasībām, attiecīgi SIA
“NORRUS” salīdzinošā priekšrocība ir zemākā piedāvātā cena.
5.3. Par uzvarētāju iepirkuma KND/2017/13 „Remontdarbi Kocēnu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” trešajā daļā “Telpu remonts Jura Neikena Dikļu
pamatskolas PII “Cielaviņa”, tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek
piešķirtas:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPAS NAMS"
Reģ.Nr.44103044870
Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 38-10, Valmiera
Piedāvātā cena par 3. iepirkuma daļu 25195,65 EUR bez PVN
Pretendenta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPAS NAMS" salīdzinošās priekšrocības:
izvērtējot saņemtos pretendentu piedāvājumus, komisija konstatē, ka:
➢ iepirkuma 3.daļā SIA “Plastik”, SIA “Liepas Nams” un SIA “SCO Centrs”
iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma KND/2017/13 Nolikumā noteiktajām
kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasībām, attiecīgi SIA “LIEPAS
NAMS.” salīdzinošā priekšrocība ir zemākā piedāvātā cena.
5.4. Par uzvarētāju iepirkuma KND/2017/13 „Remontdarbi Kocēnu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” ceturtajā daļā
“Telpu remonts Kocēnu
pamatskolā”, izslēdzot pozīciju “Skatuves kosmētikais remonts, tiek atzīts un
līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
SIA “PLASTIC”
Reģ.Nr. 44103057184
Juridiskā adrese: Abula iela 1, Valmiera, LV 4201
Piedāvātā cena par 4. iepirkuma daļu 31080,48 EUR bez PVN

Pretendenta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Plastic” salīdzinošās priekšrocības:
izvērtējot saņemtos pretendentu piedāvājumus, komisija konstatē, ka:
➢ iepirkuma 4.daļā SIA “Plastik”, un SIA “SCO Centrs” iesniegtie piedāvājumi
atbilst iepirkuma KND/2017/13 Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas un
tehniskās specifikācijas prasībām. Budžeta ierobežoto iespēju dēļ Komisija
nolemj no iepirkuma izslēgt tehniskās specifikācijas 1.daļu “Skatuves
kosmētiskais remonts”, un Pretendentu piedāvājumus pārvērtēt. Pēc
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iepriekšējo darbību veikšanas attiecīgi SIA “Plastic” salīdzinošā priekšrocība ir
zemākā piedāvātā cena.
5.5. Par uzvarētāju iepirkuma KND/2017/13 „Remontdarbi Kocēnu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” piektajā daļā “Telpu remonts Rubenes
pamatskolā”, tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
SIA “SCO CENTRS”
Reģ.Nr. 44103002148
Juridiskā adrese: Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts,
Burtnieku novads, LV-4219
Piedāvātā cena par 5. iepirkuma daļu 12 368,33 EUR bez PVN

Pretendenta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA
priekšrocības:

“SCO CENTRS” salīdzinošās

izvērtējot saņemtos pretendentu piedāvājumus, komisija konstatē, ka:
➢ iepirkuma 5.daļā SIA “Plastik”, un SIA “SCO Centrs” iesniegtie piedāvājumi
atbilst iepirkuma KND/2017/13 Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas un
tehniskās specifikācijas prasībām, attiecīgi SIA “SCO CENTRS” salīdzinošā
priekšrocība ir zemākā piedāvātā cena.
5.6. Pārtraukt iepirkuma KND/2017/13 “Remontdarbi Kocēnu novada pašvaldības
izglītības iestādēs” IV daļu pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta
15.daļu un šī lēmuma 3.1.punktu;
5.7.
5.8.

Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta un iepirkuma
KND/2017/13 noteikumu nosacījumiem.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 1 (viena) mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur līguma darbību.

Pielikumā: izdrukas no elektroniskās informācijas sistēmas par PIL 9. panta (8) daļas 1. un
2.punktu noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
D.Endzeliņš
Komisijas locekļi:
Evija Nagle
Māris Permaņickis
Jānis Grasbergs
Raimonds Rodiņš
Ainars Pāpe
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Iepirkumu komisijas sekretāres p.i.
I.Pabērza
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