KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207680, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam

„Basketbola grozu konstrukciju iegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/21
ZIŅOJUMS
2015. gada 12.augustā
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: 09.07.2015.
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
26.06.2013. lēmumu Nr. 9 (17.§) „Par publisko iepirkumu komisijas izveidošanu” un Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras „Basketbola grozu
konstrukciju iegāde un uzstādīšana” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis- Kocēnu novada domes izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/21.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir pie sienas stiprināmu četru basketbola grozu konstrukciju un
četru treniņu basketbola grozu telpās iegāde, piegāde, montāža, pieslēgšana pie
elektrības, lietošanas instruktāža (saskaņā ar tehnisko specifikāciju).
1.3. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt par visu tehniskajā specifikācijā norādīto
apjomu.
1.4. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus .
1.5. Pretendents piegādātajai precei un paveiktajiem darbiem nodrošina ne mazāk kā 24

mēnešu garantiju, no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.6. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu
1.7. Līguma izpildes vietas:
-Rubenes sporta nams, Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;
Vaidavas sporta zāle, Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.
1.8. Līguma izpildes termiņš: 45 dienas no līguma parakstīšanas brīža.
2.Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2015. gada 20.jūlijā plkst. 1400, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
nolikuma KND/2015/21 noteikumiem:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
2.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.
2)
2.3.1 Piedāvājumu atvēršanā pretendentu pārstāvji nepiedalās.
2.4. Katrs komisijas loceklis parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts
Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
2.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Iesniegšanas laiks

Adrese

SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS”,
Reģistrācijas Nr.40103660817

16.07.2015. plkst. 9:59

Brīvības iela 224 , Rīga, LV1039

SIA
„SPORTA
HALLE”,
Vietalvas iela 1, Rīga, LV17.07.2015. plkst. 14:06
Reģistrācijas Nr.40003332710
1009
SIA
„RANTZOWS
SPORT”,
20.07.2015. plkst. 10:32 Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004
Reģistrācijas Nr.40003528045

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegto piedāvājumu, pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas
priekšsēdētājs paziņo pretendenta piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS”
SIA „SPORTA HALLE”
SIA „RANTZOWS SPORT”

12 730,00

2 673,30

15 403,30

14 782,20

3 104,26

17 886,46

22 486,24

4 722,11

27 208,35

2.7. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs slēdz sanāksmi.
3.Piedāvājumu izvērtēšana:
3.1.

Iesniegtie

piedāvājumi

tiek

izvērtēti

saskaņā

ar

iepirkumu

procedūras

ID

Nr.KND2015/21 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma
pārbaudi un piedāvājuma atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā
kārtībā.
3.1.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda
iepirkuma procedūras noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
_________

Noraidīšanas pamatojums
_________

3.1.2. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras
noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
_________

Noraidīšanas pamatojums
________

3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:
SIA
„SPORTA
TEHNOLOĢIJAS”,
Reģistrācijas
Nr.40103660817
12 730,00

SIA „SPORTA HALLE”,
Reģistrācijas
Nr.40003332710
14 782,20

SIA „RANTZOWS SPORT”,
Reģistrācijas
Nr.40003528045
22 486,24

3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 1.3.5. un
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.
Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības – zemākā cena):
SIA
„SPORTA
TEHNOLOĢIJAS”,
Reģistrācijas
Nr.40103660817
12 730,00

SIA „SPORTA HALLE”,
Reģistrācijas
Nr.40003332710
14 782,20

SIA „RANTZOWS SPORT”,
Reģistrācijas
Nr.40003528045
22 486,24

3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA
“SPORTA TEHNOLOĢIJAS” 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 un pašvaldību datu bāzē – nodokļu un citus valsts noteiktos
obligāto maksājumu parādus, kas pārsniedz 150 EUR, konstatē, ka pretendentam ir
nodokļu parāds 496,70 euro.
3.5. Iepirkumu komisija informē pretendentu par nodokļu parādiem, lūdz tos nomaksāt un
iesniegt izziņu par parādu neesamību.
3.6 Iepirkumu komisija 2015.gada 12.augustā, saņemot pieprasīto izziņu, izdotu
10.12.2015., konstatē, ka pretendentam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto

maksājumu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.
4. Lēmuma pieņemšana
4.1.Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka
Pretendentam
TEHNOLOĢIJAS” tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA

“SPORTA

SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS”, Reģistrācijas Nr.40103660817
12 730,00
4.2. Informācija par tām līguma daļām, kuru izraudzītie pretendenti plānojuši nodot
apakšuzņēmējiem:
VEICAMO
Apakšuzņēmēja
DARBU
paredzēto darbu
NOSAUKUMS
ADRESE
APJOMS
NO
īss apraksts
KOPĒJĀ
APJOMA %
-

-

-

-

4.3. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________
4.4. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu ___________________-_____________________________
4.5. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu: ___________________-_____________________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

