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

„Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmas būvprojektu izstrāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/35
2016. gada 5.oktobrī

Nr. 4

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: 23.09.2016.
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 „Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
būvprojektu izstrāde” 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
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 „Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas būvprojektu izstrāde”, saskaņā ar būves inventarizāciju un
projektēšanas uzdevumu - tehnisko specifikāciju .
1.2. Būvprojekti jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.
1.3. Būvprojekts iekļauj:
Vispārīgo daļu:
¨ Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli atbilstoši
Kocēnu novada būvvaldes izdotajām būvatļaujām.
¨ Pieprasījumu iesniegšana un tehnisko noteikumu saņemšana no būvatļaujās

noteiktajām institūcijām;
¨ Tehniskās apsekošanas atzinumi.
Inženierrisinājumu daļa:
¨ Izstrādāt būvprojektus, atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem
aktiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem;
¨ būtiskāko risinājumu saskaņošana un būvprojektu saskaņošana ar pasūtītāju;
¨ būvprojektu akceptēšana Kocēnu novada būvvaldē.
Ekonomikas daļa:
¨ Būvdarbu apjomu saraksts (BA);
¨ Izmaksu aprēķins (T); Tehniskajā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu
aprēķinus atbilstoši MK 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība.””.
¨ Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.
¨ DOP – darba organizācijas projekts
1.5. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums būs atbilstošs iepirkuma
procedūras nosacījumiem un ar zemāko cenu.
1.6. Līguma izpildes vietas: Rubenes sporta nams, Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu
pagasts, Kocēnu novads, Vaidavas pamatskolas ēka, Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas
pagasts, Kocēnu novads.
1.7. Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas -3 mēneši.
2. Saņemtie piedāvājumi
PRETENDENTS
Iesniegšanas Piedāvājuma
laiks
cena bez PVN,
EUR
S I A “ B M - p r o j e k t s ”, 04.10.2016.
Reģistrācijas Nr.40103196966 plkst. 13:59
4 700,00

PVN, EUR

Kopā ar PVN,
EUR

987,00

5 687,00

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:
SIA “BM-projekts”, Reģistrācijas Nr.40103196966
4 700,00
3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma procedūras
Noteikumiem – zemākā cena.
Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības), ir tikai viens
pretendents un tas atbilst iepirkuma procedūras noteikumiem.
3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA “BM projekts”
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 “BM projekts” nodokļu parādu 23.09.2016. un 05.10.2016. nav.
4. Lēmuma pieņemšana
( Komisijas balsojums: par: 6; pret – nav; atturas - nav)
4.1. Par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA
“BM - projekts”, Reģistrācijas Nr. 40103196966, Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads,
LV-2167 par piedāvāto līgumcenu 4 700,00 EUR bez PVN.
4.2. Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta un iepirkuma
KND/2016/35 "Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
būvprojektu izstrāde" 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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