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 NEKUSTAMO ĪPAŠUMU INSTRUMENTĀLĀ UZMĒRĪŠANA
UN ZEMES ROBEŽU, SITUĀCIJAS UN APGRŪTINĀJUMU PLĀNU
IZGATAVOŠANA ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/27
ZIŅOJUMS
2016. gada 20.jūlijā
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: 30.06.2016.
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 „Kocēnu novada
nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu izgatavošana ” 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
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- iepirkumu un nekustamo īpašumu speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/27.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir “Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana
un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana” šādām zemes
vienībām Kocēnu novadā:
„Silkalni”, Vaidavas pag. 9688 002 0066 44,60 ha
„Kalni” , Vaidavas pag. 9688 005 0066 3,0 ha;
„Jaunķikuti”, Vaidavas pag. 9688 004 0278 0,28 ha;
„Kļavas”, Vaidavas pag. 9688 001 0164 0,19 ha;

„Upītes”, Vaidavas pag. 9688 004 0275 0,45 ha;
„Gaujas iela 9”, Vaidavas pag. 9688 004 0279 0,45 ha;
„Tiltiņi”, Vaidavas pag. 9688 002 0083 0,87 ha;
„Skundriķi”, Bērzaines pag. 9644 003 0013 55,8 ha
;

9644 004 0037 2,8 ha

„Centrs (kūtiņas)”, Bērzaines pag. 9644 005 0189 2,05 ha;
„Kalte”, Bērzaines pag. 9644 005 0298 0,85 ha;
„Kastanīši”, Bērzaines pag. 9644 005 0133 1,4941 ha;
„Ugunsdzēšanas dīķis”, Bērzaines pag. 9644 005 0305 0,04 ha;
„Vecais kantoris”, Bērzaines pag. 9644 005 0217 0,3 ha;
„Dzirnaviņas”, Kocēnu pag. 9664 009 0158 0,0715 ha;
„Estrāde”, Kocēnu pag. 9664 008 0224 2,06 ha;
„Kalniņi 1”, Kocēnu pag. 9664 003 0108 2,174 ha;
„Kocēnu dīķis”, Kocēnu pag. 9664 008 0294 5,0 ha;
„Krogzemji 1”, Kocēnu pag. 9664 011 0044 5,5 ha;
„Kūtiņas”, Kocēnu pag. 9664 008 0261 0,6262 ha;
„Lieljēkabi”, Kocēnu pag. 9664 013 0052 5,0 ha;
„Panku dārziņi”, Kocēnu pag. 9664 004 0232 1,47 ha;
„Parka iela 10”, Kocēnu pag. 9664 008 0535 0,2 ha;
„Pirts”, Kocēnu pag. 9664 008 0566 0,08 ha;
„Klēts”, Kocēnu pag. 9664 008 0565 0,2595 ha;
„Grāvja iela 17”, Kocēnu pag. 9664 008 0335 0,48 ha;
„Ridēnu šķūnis”, Kocēnu pag. 9664 008 0273 0,17 ha;
„Cimpēnu kūts”, Kocēnu pag. 9664 006 0083 0,04 ha.
1.3. Iepirkuma priekšmets ietver visu minēto zemes vienību apsekošanu, ja nepieciešams atjaunošanu, ierīkošanu un sakārtošanu (kupicu rakšana, vizūru izciršana, stigu un
robežzīmju atjaunošana) ārējo robežu noteikšanu, ārējo robežu un situācijas
instrumentālo uzmērīšanu, apgrūtinājumu noteikšanu, zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu izgatavošanu, reģistrāciju Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju ( 2.pielikums).
1.4. Finanšu nepietiekamības gadījumā, iepirkuma priekšmetā minēto uzmērāmo zemes
vienību skaits var tikt samazināts.
1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.6. Līguma izpildes vieta: Kocēnu novada Vaidavas, Kocēnu un Bērzaines pagastu
teritorijas.
1.5. Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.
1.6. Iepirkuma procedūras priekšmetā noteikto pakalpojumu veikšanas termiņš no līguma
noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim, ja nepastāv robežstrīdi. Robežstrīdu
un mērniecības darbiem nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, līguma izpildes termiņš var tikt
pagarināts.
2. Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2016. gada 11.jūlijā plkst. 1440, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
KND/2016/27 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 to iesniegšanas secībā:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Iesniegšanas laiks

Adrese

SIA
“Apriņķa
mērnieks”, 08.07.2016. plkst. 14:57
Reģistrācijas Nr.40103681842

Dzirnavu iela 5, Baldone,
Baldones novads, LV-2125

Reģistrācijas 08.07.2016. plkst. 15:03

Ģertrūdes iela 47-3, Rīga,
LV-1011

SIA
“METRUM”,
Nr.40003388748

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas
komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

SIA “Apriņķa mērnieks”

12 605,00

2 647,05

15 252,05

SIA “METRUM”

25 707,67

5 398,61

31 106,28

3.Piedāvājuma izvērtēšana.
3.1.Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2016/27
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 “Apriņķa mērnieks”, Reģistrācijas
Nr.40103681842
12 605,00

SIA
“METRUM”,
Reģistrācijas
Nr.40003388748
25 707,67

3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 7.4.
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 “Apriņķa mērnieks”, Reģistrācijas
Nr.40103681842
12 605,00

SIA
“METRUM”,
Reģistrācijas
Nr.40003388748
25 707,67

3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA
“Apriņķa mērnieks” 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 paziņojums par
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka
pretendentam SIA “Apriņķa mērnieks” abās minētajās dienas nodokļu parādu nav.
4. Lēmuma pieņemšana
4.1.Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka Pretendentam SIA “Apriņķa mērnieks“ tiek
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA “Apriņķa mērnieks”, Reģistrācijas Nr.40103681842
12 605,00

4.2. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

