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

„Mēbeļu iegāde Kocēnu novada domes iestādēm”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/28
ZIŅOJUMS
2015. gada 22.septembrī
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: 01.09.2015.
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 „Mēbeļu iegāde Kocēnu
novada domes iestādēm” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis- Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle- Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
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/2015/28.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir mēbeļu iegāde un piegāde Kocēnu novada domes iestādēm.
1.3. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts trīs atsevišķās daļās:
I daļa – „Biroja mēbeles”;
II daļa – „Bērnudārza mēbeles”;
III daļa – „Bibliotēkas un arhīva mēbeles”.
1.4. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepērkamos apjomus nepietiekama finansējuma
gadījumā.

1.5. Pirms preču piegādes, pretendents saskaņo preces ar pasūtītāju.
1.6. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par vienu, divām daļām vai par visu
iepirkuma priekšmetā minēto apjomu kopā. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura
piedāvājums būs atbilstošs iepirkuma procedūras nosacījumiem un ar zemāko cenu
katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
1.6. Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.
1.7. Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu.
1.8. Līguma izpildes vietas:
I daļā : - Kocēnu novada dome: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;
- Vaidavas internātpamatskola, Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu
novads;
- PII „Auseklītis”, Kalna iela 2, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;
- Rubenes bibliotēka, Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;
- Bērzaines bibliotēka, „Pīlādži”, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads;
- Zilākalna kultūras nams, Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu
novads;
II daļā – „PII „Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads.
III daļā:
- Kocēnu bibliotēka: Alejas iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novads;
- Rubenes bibliotēka, Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads;
- Bērzaines bibliotēka, Pīlādži, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads;
- Kocēnu būvvalde, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
1.9. Līguma izpildes termiņš 3 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
2.Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2015. gada 14.septembrī plkst. 1400, saskaņā ar Iepirkuma
procedūras nolikuma KND/2015/28 noteikumiem:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece 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
SIA
„RITMEKS”,
Nr.40103398973

Reģistrācijas

SIA
“Vitrum
iekārta
Reģistrācijas Nr.40103492488

LV”,

Iesniegšanas laiks

Adrese

“Dambīši”, Jaunpļavas,
11.09.2015. plkst. 13:17 Zentenes pagasts, Tukuma
novads, LV-3113
14.09.2015. plkst. 13:54

G.Astras iela 3A, Rīga, LV1084

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas
komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo pretendentu piedāvāto cenu katrā daļā atsevišķi
(Tabula Nr.2):

I daļa: Biroja mēbeles:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

SIA „RITMEKS”
SIA “Vitrum iekārta LV”

3545,00

744,45

4289,45

4566,00

958,86

5524,86

II daļa: Bērnudārza mēbeles:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

SIA „RITMEKS”
SIA “Vitrum iekārta LV”

2308,00

484,68

2792,68

4664,00

979,44

5643,44

III daļa: Bibliotēkas un arhīva mēbeles
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

SIA „RITMEKS”
SIA “Vitrum iekārta LV”

1200,00

252,00

1452,00

2272,00

477,12

2749,12

3.Piedāvājumu izvērtēšana:
3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr.KND2015/28 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:
I daļa: Biroja mēbeles:
SIA
„RITMEKS”,
Nr.40103398973
3545,00

Reģistrācijas

SIA “Vitrum iekārta LV”, Reģistrācijas
Nr.40103492488
4566,00

II daļa: Bērnudārza mēbeles:
SIA
„RITMEKS”,
Reģistrācijas
Nr.40103398973
2308,00

SIA “Vitrum iekārta LV”, Reģistrācijas
Nr.40103492488
4664,00

III daļa: Bibliotēkas un arhīva mēbeles
SIA
„RITMEKS”,
Reģistrācijas
Nr.40103398973
1200,00

SIA “Vitrum iekārta LV”, Reģistrācijas
Nr.40103492488
2272,00

3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 6.5.
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):
I daļa: Biroja mēbeles:
SIA
„RITMEKS”,
Reģistrācijas
Nr.40103398973
3545,00

SIA “Vitrum iekārta LV”, Reģistrācijas
Nr.40103492488
4566,00

II daļa: Bērnudārza mēbeles:
SIA
„RITMEKS”,
Reģistrācijas
Nr.40103398973
2308,00

SIA “Vitrum iekārta LV”, Reģistrācijas
Nr.40103492488
4664,00

III daļa: Bibliotēkas un arhīva mēbeles
SIA
„RITMEKS”,
Reģistrācijas
SIA “Vitrum iekārta LV”, Reģistrācijas
Nr.40103398973
Nr.40103492488
1200,00
2272,00

3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA
“RITMEKS” 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 dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka parādu
pretendentam SIA “RITMEKS” nav.
Iepirkumu komisija pārbaudot datus publiskajā datu bāzē konstatē, ka pretendentam SIA

“Vitrum iekārta LV” uz 2015.gada 1.septembri ir nodokļu parāds 898,32 EUR.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 8.punkta 2.apakšpunkta un noteikumu 3.6.
punkta nosacījumiem, ja Pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 10 dienu laikā pēc informācijas
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas pretendentam ir jāiesniedz parādu nomaksas
apliecinājums (attiecīgā pretendenta vai tā pārstāvja apliecināta izdruka no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas), kas apliecina, ka pretendentam nav bijis
nodokļu parādu 2015.gada 1.septembrī.
Iepirkumu komisija izsūta pretendentam SIA “Vitrum iekārta LV” informāciju par nodokļu
parāda konstatēšanu un pieprasījumu iesniegt iepriekš minēto izziņu.
2015.gada 22.septembrī pretendents SIA “Vitrum iekārta LV” elektroniski iesūta izziņu, ka
nodokļu parāds uz 2015.gada 1.septembri nav bijis.
4. Lēmuma pieņemšana
4.1.Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka Pretendentam SIA “RITMEKS” tiek piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības visās trijās iepirkuma priekšmeta daļās:
I daļa: Biroja mēbeles:
SIA „RITMEKS”, Reģistrācijas Nr.40103398973
3545,00
II daļa: Bērnudārza mēbeles:
SIA „RITMEKS”, Reģistrācijas Nr.40103398973
2308,00
III daļa: Bibliotēkas un arhīva mēbeles
SIA „RITMEKS”, Reģistrācijas Nr.40103398973
1200,00
4.2. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

