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/2017/05-ELFLA
2017. gada 23.martā

Nr. 14.3/2017/5

Komisijas priekšsēdētājs:
Didzis Endzeliņš
Komisijas
priekšsēdētāja Svetlana Greka
vietniece:
Komisijas locekļi
Jānis Olmanis
Jānis Dainis
Evija Nagle
Māris Permaņickis
Raimonds Rodiņš
Gatis Keziks
Iepirkumu komisija: darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes 21.07.2016. lēmumu
Nr. 229 (protokols Nr.12, 9.§) „Par Kocēnu novada domes Publisko iepirkumu komisijas
apstiprināšanu”, un Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma
procedūras „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu novada grantēto ceļu pārbūve”
uzsākšanu.
Sēdi vada: Didzis Endzeliņš
Sēdē piedalās sekojoši komisijas locekļi:
Svetlana Greka, Evija Nagle, Māris Permaņickis, Raimonds Rodiņš, Jānis Dainis
Protokolē:
Anna Urbāne - Iepirkumu un nekustamo īpašumu speciāliste
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 28.02.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND/2017/05-ELFLA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.03.2017. pl.15:00
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:
Nr.

Pretendents

1.

SIA Projekts EAE

2.

SIA “BM-projekts”

3.

IK “RK Ceļu Projekts”

4.

SIA “Ceļu komforts”

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums,
laiks

10.03.2017.
Pl.15:30
13.03.2017
pl.10:30
13.03.2017.
pl. 14:27
13.03.2017
Pl.14:50

Cena Bez PVN

PVN 21%

Kopā

36 396.00

7 643.16

44 039.16

38 505.00

8 086.05

46 591.05

36 300.00

7 623.00

43 923.00

36 716.40

7 710.43

44 426.83

3. Piedāvājuma izvērtēšana
Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 6.3. punktu, par uzvarētāju tiek atzīts Finanšu
piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst noteikumu prasībām.
Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez
pievienotās vērtības nodokļa.
1.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr. KND/2017/05-ELFLA nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma
atbilstības pārbaudi kvalifikācijas prasībām un noteikumu prasībām par piedāvājuma
saturu un noformējumu.
1.1.1.
Iepirkumu komisija atzīst, ka SIA Projekts EAE”, SIA “BM-projekts”, IK
“RK Ceļu Projekts”, un SIA “Ceļu komforts” piedāvājumi atbilst izvirzītajām
prasībām.
1.2. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8² panta (5) daļas 2.punktu:
1.2.1.
konstatē, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (t.i. 28.02.2017), IK “RK Ceļu
Projekts” nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.
1.3. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8². panta (5) daļas 1.punktu:
1.3.1.
konstatē, ka pretendentam IK “RK Ceļu Projekts” nav pasludināts
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
1.4. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8². panta (5) daļas 2.punktu:
1.4.1.
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu (t.i. 23.03.2017.), e-izziņu sistēmā tiek pārbaudīta informācija par
IK “RK Ceļu Projekts” un konstatē, ka pretendentam nav nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR.
4. Lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija vienbalsīgi (Komisijas balsojums: PAR: 6; PRET - nav) pieņem lēmumu:
Par
uzvarētāju iepirkuma KND/2017/05-ELFLA "Būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība Kocēnu novada grantēto ceļu pārbūve" tiek atzīta un līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
IK “RK Ceļu Projekts”
Reģ.Nr. 42402015926
Juridiskā adrese: “Kastaņi”, Naudaskalns,
Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561
Piedāvātā cena 36 300.00 EUR bez PVN
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Pretendenta IK “RK Ceļu Projekts” salīdzinošās priekšrocības:
izvērtējot visus saņemtos pretendentu piedāvājumus, komisija konstatē, ka iepirkumā
“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu novada grantēto ceļu pārbūve”
pretendentu SIA “Projekts EAE”, SIA “BM-projekts”, IK “RK Ceļu Projekts”, un SIA “Ceļu
komforts” piedāvājumi atbilst iepirkuma KND/2017/05-ELFLA noteikumos noteiktajām
kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasībām, attiecīgi IK “RK Ceļu Projekts”
salīdzinošā priekšrocība ir zemākā piedāvātā cena.

4.1.

4.2.

Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta un iepirkuma
KND/2017/05-ELFLA “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu novada
grantēto ceļu pārbūve" 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 8² panta (5) daļas 1. un
2.punktu noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

D.Endzeliņš

Komisijas locekļi:

S.Greka
E.Nagle
M.Permaņickis
R.Rodiņš
J.Dainis

Iepirkumu komisijas sekretāre

A.Urbāne
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