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
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam

„Vieglo automašīnu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/30
2016. gada 19.septembrī

Nr. 3

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: 01.08.2016.
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
21.07.2016. lēmumu Nr. 229 (protokols Nr.12,9.§) „Par Kocēnu novada Publisko iepirkumu
komisijas apstiprināšanu” un Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma
procedūras „Vieglo automašīnu iegāde” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Priekšsēdētāja vietniece:
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis– Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis– Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Evija Nagle - Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Māris Permaņikis – Kocēnu novada domes izpilddirektors
Raimonds Rodiņš – Kocēnu novada domes būvinženieris
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- Nekustamo īpašumu un iepirkumu speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma priekšmets ir divu vieglo automašīnu iegāde un piegāde norādītajās adresēs,
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir dalīts divās atsevišķās daļās, katrā daļā vienas automašīnas
iegāde un piegāde.
1.3. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kura piedāvājums būs
saimnieciski izdevīgākais.
1.4. Līguma izpildes vieta: I daļa Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu
pagasts, Kocēnu novads; II daļa - Zilākalna pagasta pārvalde, Imanta iela 7, Zilaiskalns,
Zilākalna pagasts, Kocēnu novads.
1.5. Līguma izpildes termiņš : 2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

2. Saņemtie piedāvājumi:
I daļa:
PRETENDENTS
Iesniegša- Piedāvāju- TransportVidējais
nas laiks
ma cena
līdzekļa
degvielas
bez PVN,
nobrau- patēriņš l/uz
EUR
kums
100km

S I A „ S E V I A N ”,
12.08.2016.
Reģistrācijas
plkst. 13:26
Nr.41503043337
S I A „ T E H A U T O ” , 15.08.2016.
plkst. 9:30
Reģistrācijas
Nr.44103004011
II daļa:
PRETENDENTS

SIA „SEVIAN”,
Reģistrācijas
Nr.41503043337

8 180,00

54 372

6,7

3563,96

11 900,83

50

6,8

6751,28

Iesniegša- Piedāvāju- TransportVidējais
nas laiks
ma cena
līdzekļa
degvielas
bez PVN,
nobrau- patēriņš l/uz
EUR
kums
100km

12.08.2016.
plkst. 13:26

Transportlīdzekļa
darbmūža
ekpluatācijas kopējās
izmaksas

7 272,73

57 132

Transportlīdzekļa
darbmūža
ekpluatācijas kopējās
izmaksas

5,7

2438,53

3.Piedāvājumu izvērtēšana.
3.1 Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājumu atbilstību
kvalifikācijas prasībām iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:
I daļa:
S I A „ S E V I A N ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Nr.41503043337
8 180,00

S I A „ T E H A U T O ” , Reģistrācijas
Nr.44103004011
11 900,83

II daļā ir tikai viens piedāvājums un tas ir atbilstošs iepirkuma procedūras noteiktajiem
kritērijiem.
3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma procedūras
Noteikumiem – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos
piedāvājumus.
3.4. Pirms lēmuma pieņemšanas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta 4 1 daļu un
45.panta 1.daļu, Publisko iepirkumu komisija nolemj pārbaudīt pretendenta sniegto
informāciju par pretendenta SIA “SEVIAN” piedāvāto automašīnu nobraukumu, tā kā
piedāvātās automašīnas ir lietotas un šis ir nozīmīgs rādītājs. Pretendentam iepirkumu
komisija elektroniski pieprasa iesniegt abu piedāvāto automašīnu VIN numuru, lai
pārliecinātos pēc publiski pieejamās informācijas par patieso nobraukumu. Pretendents
prasīto informāciju nesniedz un iepirkumu komisija atkārtoti to pieprasa, norādot informācijas

iesniegšanas termiņu. Pēc noteiktā termiņa informācija netiek sniegta un Publisko iepirkumu
komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45.panta 2.daļu un iepirkuma procedūras
Noteikumu 10.3. punkta nosacījumiem, nolemj Pretendentu noraidīt abās iepirkuma
procedūras daļās papildus informācijas nesniegšanas dēļ.
3.5. Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības), ir tikai viens
pretendents iepirkuma procedūras I daļā, kas atbilst iepirkuma procedūras noteikumiem. II
daļā ieprkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta.
I daļa:
SIA „TEHAUTO”, Reģistrācijas Nr.44103004011
11 900,83
3.6.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA
“TEHAUTO” nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu.
Iepirkumu komisija pārbaudot 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 un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka pretendentam SIA
“TEHAUTO” nodokļu parādu 01.08.2016. un 19.09. 2016. nav.
4. Lēmuma pieņemšana
( Komisijas balsojums: par: 7; pret – nav; atturas - nav)
4.1. Par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA
“TEHAUTO”, Reģistrācijas Nr.44103004011, Beātes iela 60, Valmiera, LV-4201, par
piedāvāto līgumcenu 11 900,83 EUR bez PVN.
4.2. Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta un iepirkuma
KND/2016/30 "Vieglo automašīnu iegāde" noteikumu nosacījumiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta
noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,
šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 1(viena) mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur līguma darbību.
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