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/2016/40
2017. gada 26.janvārī

Nr. 5

Piedalās: Didzis Endzeliņš, Svetlana Greka, Māris Permaņickis, Evija Nagle
Protokolē: Anna Urbāne
Pasūtītājs: Kocēnu novada dome, reģ. Nr. 90009114171
Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.iub.gov.lv: 28.11.2016.
Publisko iepirkumu komisija: 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 24.11.2016. Kocēnu novada domes
priekšsēdētāja Rīkojumu Nr. 3.27/40 “Par iepirkuma procedūras” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Priekšsēdētāja vietniece:
Svetlana Greka - Kocēnu novada domes Finanšu direktore
Komisijas locekļi:
Evija Nagle – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Jānis Dainis - Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Māris Permaņickis – Kocēnu novada domes izpilddirektors
Raimonds Rodiņš - Kocēnu novada domes būvinženieris
Protokolē:
Anna Urbāne - Iepirkumu un nekustamo īpašumu speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2016/40.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir “Automašīnu stāvlaukuma un tam piekļaujošās teritorijas
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” saskaņā ar darba
uzdevumu - tehnisko specifikāciju.
1.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts atsevišķās daļās, un Pretendents iesniedz savu
piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetā minēto apjomu.
1.4. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums ar Pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu.
1.5. Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.
1.6. Līguma izpildes vieta: Alejas iela 8, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
2. Saņemtie piedāvājumi
PRETENDENTS

Iesniegšanas
datums, laiks

Piedāvājuma
cena EUR (bez
PVN)

1

PVN EUR

Piedāvājuma
cena KOPĀ
EUR (bez PVN)

SIA “Ceļu komforts”,
09.12.2016. plkst.
Reģistrācijas Nr.
11:56
44103040845
SIA “Global Project”,
09.12.2016. plkst.
Reģistrācijas Nr.
13:44
40103524162
Piegādātāju apvienība
“Latvijasmernieks.lv”;
SIA “TERRA standart un
OU Reaalprojekt”,
SIA “Latvijasmernieks.lv”
Reģistrācijas
Nr.40003783960;

09.12.2016. plkst.
13:45

10 799,40

2 267,87

13 067,27

15 897,60

3 338,50

19 236,10

9 780,00

2 053,80

11 833,80

SIA ”TERRA standart”,
Reģistrācijas Nr.
40103521310;
OU “Reaalprojekt”,
Reģistrācijas Nr.10765904
3. Piedāvājuma izvērtēšana
Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 6.4. punktu, Piedāvājuma izvēles kritērijs no
piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma procedūras Noteikumiem – zemākā cena. Vērtējot
piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
3.1. Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi un piedāvājuma
atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.2. Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbauda, vai pretendents Piegādātāju
apvienība “Latvijasmernieks.lv”; SIA “TERRA standart un OU Reaalprojekt” nav
pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta
darbības izbeigšanu.
3.3. Iepirkumu komisija pārbauda datus par pretendentu publiskajā Valsts ieņēmumu
dienesta datu bāzē – nodokļu un citus valsts noteiktos obligāto maksājumu parādus,
kas pārsniedz 150 EUR dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (28.11.2016.) un dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3.4. Iepirkumu komisija saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 3.8. pieprasa
ārvalstu pretendentam kompetentas institūcijas izziņu, ka Pretendentam nav
pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā
saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 EUR dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3.5. Iepirkumu
komisija
saņēmusi
pretendenta
Piegādātāju
apvienība
“Latvijasmernieks.lv”; SIA “TERRA standart un OU Reaalprojekt” 2016. gada
23.janvāra atbildes vēstuli Nr.6, ar skaidrojumu par autoruzraudzības veikšanu.
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4. Lēmums par iepirkuma procedūras uzvarētāja noteikšanu:
(Komisijas balsojums: PAR: 4; PRET - nav; ATTURAS - nav)
4.1. Par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt
Piegādātāju apvienībai “Latvijasmernieks.lv”; SIA “TERRA standart un OU
Reaalprojekt”, Reģistrācijas Reģ. Nr.40003783960; Reģ. Nr.40103521310; Reģ.
Nr.10765904 par piedāvāto līgumcenu 9 780,00 EUR bez PVN.
4.2. Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta un iepirkuma
KND/2016/40 "Automašīnu stāvlaukuma un tam piekļaujošās teritorijas
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" noteikumu nosacījumiem.
4.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 1 (viena) mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur līguma darbību.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

D.Endzeliņš

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

S.Greka

Komisijas locekļi:

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

Iepirkumu komisijas sekretāre

A.Urbāne
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