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

„Kocēnu novada ceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas periodā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/36
2016. gada 7.oktobrī

Nr. 5

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 „Kocēnu novada ceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas periodā” 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 Permaņickis– 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 „Kocēnu novada ceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas
periodā ” sadalīts piecās atsevišķās daļās, katra daļa sadalīta atsevišķos posmos, kopā
12 posmos :
I daļa „Bērzaines pagasts” 2 posmi:
Pirmais posms – 14,05 km;
Otrais posms – 13,27 km.
II daļa „Dikļu pagasts” 4 posmi:
Pirmais posms – 18,23 km;
Otrais posms – 8,45 km;

Trešais posms – 6,89 km;
Ceturtais posms – 25,09 km.
III daļa „Kocēnu pagasts” 3 posmi:
Pirmais posms – 32,48 km;
Otrais posms – 32,43 km;
Trešais posms –30,03 km.
IV daļa „Vaidavas pagasts” 2 posmi:
Pirmais posms – 9,20 km;
Otrais posms – 11,88 km
V daļa “Zilākalna pagasts” 1posms:
Pirmais posms – 3,25 km
1.2. Līgums tiks slēgts uz katru posmu atsevišķi.
1.3. Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts
ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs
iepirkuma procedūras noteikumiem un piedāvās zemāko cenu katras daļas katrā posmā.
1.4. Pakalpojuma sniegšanas laiks ir no līguma parakstīšanas brīža līdz 2017. gada
30.aprīlim.
2. Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2016. gada 4. oktobrī plkst. 14:20 saskaņā ar Iepirkuma
procedūras nolikuma KND/2016/36 noteikumiem atver iesniegtos piedāvājumus.
2.1. Saņemtie piedāvājumi to iesniegšanas secībā:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z / S „ K ā r ļ i ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Nr.54101030011

Iesniegšanas laiks

Adrese

30.09.2016.plkst.10:45

Alejas iela 13B-18, Kocēni,
Kocēnu pagasts, Kocēnu
novads, LV-4220

SIA „Kocēnu komunālā
saimniecība”, R e ģ i s t r ā c i j a s 30.09.2016. plkst. 15:10
Nr.44103096618

Alejas iela 8, Kocēni,
Kocēnu pagasts, Kocēnu
novads, LV-4220

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Valmieras ceļu rajons, Reģistrācijas 03.10.2016. plkst. 13:00
Nr.40003356530

Rīgas iela 65, Valmiera, LV4201,

Z / S “ A m a t a s” R e ģ i s t r ā c i j a s
04.10.2016. plkst. 10:40
Nr.54101036601

„Atmatas”, Bērzaines
pagasts, Kocēnu novads,
LV-4208

Z / S „ Ķ e ņ ģ i ” Reģistrācijas Nr.
44101006573

Lazdas 29, Dikļi, Dikļu
pagasts, Kocēnu novads,
LV-4223

04.10.2016.plkst.11:23

I K “ A - K I M A ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
04.10.2016. plkst. 14:00
Nr.44102026596
IU “A.Priedīša”, Reģistrācijas
Nr.44102009327

04.10.2016.plkst.14:05

“Teikas”, Dikļi, Dikļu
pagasts, Kocēnu novads,
LV-4223
Valmieras iela 12, Rubene,
Kocēnu pagasts, Kocēnu
novads, LV-4220

2.2. Pretendentu piedāvātā cena par katru posmu (Tabula Nr.2):
I daļa „Bērzaines pagasts” I posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

Z/S “Amatas”

124,76

26,20

150,96

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

109,88

23,07

132,95

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

170,09
165,89

35,72
0,00

205,81
165,89

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

81,97
76,90

17,21
0,00

99,18
76,90

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

63,28
62,70

13,29
0,00

76,57
62,70

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

250,90

52,69

303,59

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

389,76

81,85

471,61

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

340,52

71,51

412,03

I daļa „Bērzaines pagasts” II posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z/S “Amatas”
II daļa „Dikļu pagasts” I posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z/S”Ķeņģi”
IK “A-Kima”
II daļa „Dikļu pagasts” II posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z/S “Ķeņģi”
IK “A-Kima”
II daļa „Dikļu pagasts” III posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z/S “Ķeņģi”
IK “A-Kima”
II daļa „Dikļu pagasts” IV posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z/S “Ķeņģi”
III daļa „Kocēnu pagasts” I posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
IU “A.Priedīša”
III daļa „Kocēnu pagasts” II posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Z/S “Kārļi”

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

379,43

79,68

459,11

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

315,32

66,22

381,54

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

107,64
92,00

22,60
19,32

130,24
111,32

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

139,00

29,19

168,19

Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN

Cena par daļu
kopā ar PVN

46,31

9,73

56,04

III daļa „Kocēnu pagasts” III posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Z/S “Kārļi”
IV daļa „Vaidavas pagasts” I posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
IU “A.Priedīša”
IV daļa „Vaidavas pagasts” II posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
V daļa „Zilākalna pagasts” I posms:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”,
3.Piedāvājumu izvērtēšana:

3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2016/36
nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi un piedāvājuma
atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām un pamatojums
piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības – zemākā cena):
I daļa „Bērzaines pagasts” I posms:
Z/S “Amatas” Reģistrācijas Nr.54101036601
124,76
I daļa „Bērzaines pagasts” II posms:
Z/S “Amatas” Reģistrācijas Nr.54101036601
109,88
II daļa „Dikļu pagasts” I posms:
Z / S „ Ķ e ņ ģ i ” Reģistrācijas Nr.

I K “ A - K I M A ”, R e ģ i s t r ā c i j a s

44101006573

Nr.44102026596
170,09

165,89

II daļa „Dikļu pagasts” II posms:
Z / S „ Ķ e ņ ģ i ” Reģistrācijas Nr.
44101006573

I K “ A - K I M A ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Nr.44102026596

81,97

76,90

II daļa „Dikļu pagasts” III posms:
Z / S „ Ķ e ņ ģ i ” Reģistrācijas Nr.
44101006573

I K “ A - K I M A ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Nr.44102026596

63,28

62,70

II daļa „Dikļu pagasts” IV posms:
Z/S „Ķeņģi” Reģistrācijas Nr. 44101006573
250,90
III daļa „Kocēnu pagasts” I posms:
IU “A.Priedīša”, Reģistrācijas Nr.44102009327
389,76
III daļa „Kocēnu pagasts” II posms:
Z/S „Kārļi”, Reģistrācijas
Nr.54101030011
340,52

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Valmieras ceļu rajons, Reģistrācijas
Nr.40003356530
379,43

III daļa „Kocēnu pagasts” III posms:
Z/S „Kārļi”, Reģistrācijas Nr.54101030011
315,32
IV daļa „Vaidavas pagasts” I posms:
VA S “ L a t v i j a s a u t o c e ļ u
uzturētājs” Valmieras ceļu rajons,
Reģistrācijas Nr.40003356530
107,64

IU “A.Priedīša”, Reģistrācijas
Nr.44102009327
92,00

IV daļa „Vaidavas pagasts” II posms:
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons, Reģistrācijas
Nr.40003356530
139,00

V daļa „Zilākalna pagasts” I posms:
SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Reģistrācijas Nr.44103096618
46,31
3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendenti Z/S
“Amatas”; Z/S “Ķeņģi”; IK “”A-KIMA”; “Z/S “Kārļi”; IU “A.Priedīša”, VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs”, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” nav pasludināti par maksātnespējīgiem,
neatrodas likvidācijas procesā, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī
nav uzsākta tiesvedība par pretendentu darbības izbeigšanu.
Iepirkumu komisija pārbaudot datus par pretendentiem publiskajā Valsts ieņēmumu
dienesta datu bāzē – nodokļu un citus valsts noteiktos obligāto maksājumu parādus,
kas pārsniedz 15 0 E U R dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā visus pretendentus un dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu uzvarētājiem konstatē,
ka pretendentiem nodokļu parādu nav.
4.Lēmuma pieņemšana:
4.1. Iepirkumu komisija vienbalsīgi ( Komisijas balsojums: par: 6; pret – nav; atturas - nav)
pieņem lēmumu par Pretendentiem, kuriem tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības katrā
posmā un nosaka maksimālo līguma ietvaros noteikto līgumcenu:
I Daļa “Bērzaines pagasts” I posms:
Pretendents
Z/S “Amatas” Reģistrācijas Nr.54101036601

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
124,76/2370,44

I Daļa “Bērzaines pagasts” II posms:
Pretendents
Z/S “Amatas” Reģistrācijas Nr.54101036601

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
109,88/2087,72

II Daļa “Dikļu pagasts” I posms:
Pretendents

IK “A-KIMA”, Reģistrācijas Nr.44102026596

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
165,89/3151,91

II Daļa “Dikļu pagasts” II posms:
Pretendents

IK “A-KIMA”, Reģistrācijas Nr.44102026596
II Daļa “Dikļu pagasts” III posms:
Pretendents

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
76,90/1461,10

Piedāvātā viena posma kopējā

IK “A-KIMA”, Reģistrācijas Nr.44102026596

līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
62,70/1191,30

II Daļa “Dikļu pagasts” IV posms:
Pretendents
Z/S „Ķeņģi” Reģistrācijas Nr. 44101006573

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
250,90/4767,10

III Daļa “Kocēnu pagasts” I posms:
Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
389,76/7405,44
I U “ A . P r i e d ī š a ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Nr.44102009327
Pretendents

III Daļa “Kocēnu pagasts” II posms:
Pretendents
Z/S „Kārļi”, Reģistrācijas Nr.54101030011

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
340,52/6469,88

III Daļa “Kocēnu pagasts” III posms:
Pretendents
Z/S „Kārļi”, Reģistrācijas Nr.54101030011

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
315,32/5991,08

IV Daļa “Vaidavas pagasts” I posms:
Pretendents

IU “A.Priedīša”, Reģistrācijas Nr.44102009327

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
92,00/1748,00

IV Daļa “Vaidavas pagasts” II posms:
Pretendents
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras
ceļu rajons, Reģistrācijas Nr.40003356530

Piedāvātā viena posma kopējā
līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
139,00/2641,00

V daļa „Zilākalna pagasts” I posms:
Pretendents

Piedāvātā viena posma kopējā

līgumcena/ maksimālā līguma ietvaros
noteiktā līgumcena EUR bez PVN
SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”,
Reģistrācijas Nr.44103096618

46,31/879,89

4.2. Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta un iepirkuma
KND/2016/36 "Kocēnu novada ceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas periodā" 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.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /D.Endzeliņš/
paraksts

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece:
___________________ /S.Greka/
paraksts

Komisijas locekļi:
___________________ /J.Olmanis/
paraksts

___________________ /J.Dainis/
paraksts

___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

___________________ /R.Rodiņš/
paraksts

Iepirkumu komisijas sekretāre:
___________________ /L.S.Berovska/
paraksts

