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
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam

„Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu izstrāde, būvniecība un
autoruzraudzība”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/02-ELFLA
ZIŅOJUMS
2016. gada 1.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: 22.02.2016.
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
21.07.2016. lēmumu Nr. 229 (protokols Nr.12,9.§) „Par Kocēnu novada domes Publisko
iepirkumu komisijas apstiprināšanu” un Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par
iepirkuma procedūras „Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Komisijas locekļi:
Evija Nagle– Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Māris Permaņickis– Kocēnu novada domes izpilddirektors
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- Nekustamo īpašumu un iepirkumu speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2016/02-ELFLA.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir „Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu izstrāde, būvniecība un
autoruzraudzība” (trīs meliorācijas sistēmu atjaunošana ar kopējo garumu 5,1 km),
saskaņā ar būves tehniskās apsekošanas atzinumiem un darba uzdevumu - tehnisko
specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.), kas jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas
nodošanas aktu.
1.3. Iepirkuma priekšmets darbu izpildes termiņu kontroles nolūkos tiek dalīts 2(divos)
sekojošos etapos, attiecīgi sadalot arī maksājumus:
1. ETAPS

Tehniskais projekts, būvniecība - Tehniskā projekta izstrāde un meliorācijas
sistēmu atjaunošanas darbi pabeigti. Veikta būvobjekta apsekošana un
novērtēšana, sastādīts apsekošanas akts.
Tehniskais projekts paredz tehniskās apsekošanas rezultātā noteikt tehniskos
risinājumus un darbu apjomus ūdensnoteku un tajā esošo būvju darbības
nodrošināšanai.
Veikt būvdarbu izmaksu aprēķinu katram zemes īpašuma īpašniekam
atsevišķi, atbilstoši īpašumā esošajam meliorācijas grāvja garumam,
nosusinātās zemes lietošanas veidam un platībai un veicamajiem darbiem.
Tehniskais projekts 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;
♦
Topogrāfiskie uzmērījumi un topogrāfisko plānu izstrāde;
♦
Tehniskās apsekošanas atzinumi.
Inženierrisinājumu daļa:
♦
Izstrādāt tehniskos projektus, atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem
aktiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem;
♦
būtiskāko risinājumu saskaņošana un tehnisko projektu saskaņošana ar pasūtītāju;
♦
līgumu par tehnisko projektu ekspertīzi noslēgšana;
♦
tehnisko projektu 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
2. ETAPS
Autoruzraudzība. - Darbu izpilde nodrošināta atbilstoši akceptētajiem un saskaņotajiem
tehniskajiem projektiem, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem
būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem 100% apjomā.
Etapa pabeigšanas kritērijs – Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas
akts un Būvvaldes izdots akts par būves nodošanu ekspluatācijā.
1.4. Samaksa tiks veikta par katru etapu, saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem,
neparedzot avansa maksājumu.
1.5. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Iepirkuma priekšmets atsevišķās
daļās netiek dalīts.
1.6. Līgums tiks slēgts tikai ES projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā.
1.7. Iepirkuma priekšmetā minētie apjomi var tikt samazināti, atbilstoši piešķirtajam ES
finansējumam
1.8. Pretendentam jāiesniedz savs piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetā minēto
apjomu. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums būs atbilstošs iepirkuma
procedūras nosacījumiem un ar zemāko cenu.
1.9. Līguma izpildes vietas: Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Vaidavas pagasta un Dikļu
pagasta teritorijas.
1.10. Līguma izpildes termiņš: tehniskajiem projektiem ar saskaņojumiem 3(trīs) mēneši no
līguma parakstīšanas dienas, būvdarbi un autoruzraudzība – 6 (seši) mēneši no līguma
parakstīšanas dienas.
2. Piedāvājumu atvēršana

Iepirkumu komisija 2016. gada 7.martā plkst. 1400, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
KND/2016/02 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 piedalās SIA “Riga rent” pārstāvis Mārtiņš Putnieks un
SIA “Baustelle” pārstāvis Gunārs Galvanovskis.
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 to iesniegšanas secībā:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Iesniegšanas laiks
Adrese
SIA
“Valkas
meliorācija”,
Tālavas iela 70, Valka,
07.03.2016. plkst. 9:28
Reģistrācijas Nr. 44103005549
Valkas novads, LV-4701
SIA “Baustelle”, Reģistrācijas Nr.
Jaudas iela 2a, Ogre , Ogres
07.03.2016. plkst. 13:30
50003535231
novads, LV-2150
SIA “Riga rent”, Reģistrācijas Nr.
07.03.2016. plkst. 13:35
40003629944

Mārupes iela 6-2, Rīga, LV1002

SIA
“Bauskas
meliorācija”,
07.03.2016. plkst. 13:53
Reģistrācijas Nr.43603008321

Mazais ceļš 5a, Jelgava,
LV-3001

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

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Valkas meliorācija”
SIA “Baustelle”
SIA “Riga rent”
SIA “Bauskas meliorācija”

Cena par daļu
kopā bez PVN
EUR

PVN EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

3 731,10

783,53

4 514,63

5000,00

1 050,00

6 050,00

7 360,00

1 545,60

8 905,60

3 830,10

0,00

3 830,10

Cena par daļu
kopā bez PVN
EUR

PVN EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

90 835,00

19 075,35

109 910,35

Būvniecība:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Valkas meliorācija”

SIA “Baustelle”
SIA “Riga rent”
SIA “Bauskas meliorācija”

43 021,26

9 034,46

52 055,72

44 000,00

9 240,00

53 240,00

78 750,00

16 537,50

95 287,50

Cena par daļu
kopā bez PVN
EUR

PVN EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

6 000,00

1 260,01

7 260,01

1 200,00

252,00

1 452,00

1 472,00

309,12

1 781,12

383,01

0,00

383,01

Cena par daļu
kopā bez PVN
EUR

PVN EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

100 566,10

21 118,89

121 684,99

49 221,26

10 336,46

59 557,72

52 832,00

11 094,72

63 926,72

82 963,11

16 537,50

99 500,61

Autoruzraudzība:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Valkas meliorācija”
SIA “Baustelle”
SIA “Riga rent”
SIA “Bauskas meliorācija”

Kopējā piedāvātā līgumcena:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Valkas meliorācija”
SIA “Baustelle”
SIA “Riga rent”
SIA “Bauskas meliorācija”

3.Piedāvājumu izvērtēšana:
3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2016/02
nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājumu
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
“Valkas
SIA
“Baustelle”, SIA
“Riga
meliorācija”,
Reģistrācijas
Nr. Reģistrācijas
Reģistrācijas
Nr.
50003535231
40003629944
44103005549
100 566,10

49 221,26

rent”,
Nr.

52 832,00

SIA
“Bauskas
meliorācija”,
Reģistrācijas
Nr.43603008321
82 963,11

3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 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):
SIA
“Valkas
meliorācija”,
Reģistrācijas
Nr.
44103005549

SIA
“Baustelle”, SIA
“Riga
Reģistrācijas
Nr. Reģistrācijas
50003535231
40003629944

100 566,10

49 221,26

SIA
“Bauskas
rent”,
meliorācija”,
Nr.
Reģistrācijas
Nr.43603008321

52 832,00

82 963,11

3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA
“Baustelle” 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
“Baustelle” nodokļu parādu nav.
3.5. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras noteikumu 1.3.2.punktu un 1.3.3.punktu, ka
iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divos) etapos un samaksa tiks veikta par katru etapu,
noteikumu 1.3.4. punktu, kas paredz līguma slēgšanu ES projekta finansējuma piešķiršanas
gadījumā, iepirkuma komisija nolemj slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu par pirmā etapa
darbu veikšanu. Līgums par otrā etapa darbu veikšanu, būvniecību un autoruzraudzību, tiks
slēgts ES projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā.

4. Lēmuma pieņemšana
4.1.Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka Pretendentam SIA “Baustelle” tiek piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības pirmā etapa darbu izpildē - tehnisko projektu izstrādē:

SIA “Baustelle”, Reģistrācijas Nr. 50003535231
5000,00
4.2. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________
4.3. Kocēnu novada dome 2016.gada 11.jūlijā ir saņēmusi SIA “Baustelle” atteikumu slēgt
līgumu speciālistu noslogotības dēļ. Kocēnu novada domes iepirkumu komisija izvēlas
nākamo pretendentu ar zemāko cenu, saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 6.4.
punktu.
SIA
“Valkas
meliorācija”,
Reģistrācijas
Nr.
44103005549
100 566,10

SIA
“Baustelle”, SIA
“Riga
Reģistrācijas
Nr. Reģistrācijas
50003535231
40003629944
49 221,26

SIA
“Bauskas
rent”,
meliorācija”,
Nr.
Reģistrācijas
Nr.43603008321

52 832,00

82 963,11

4.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA “Riga
rent” 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 “Riga
rent” nodokļu parādu nav.
4.5.Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka Pretendentam SIA “Riga rent” tiek piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības pirmā etapa darbu izpildē - tehnisko projektu izstrādē:
SIA “Riga rent”, Reģistrācijas Nr. 40003629944
7 360,00

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /D.Endzeliņš/
paraksts

