KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
atklāts konkurss

„Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par
elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/01
ZIŅOJUMS
2015. gada 21.aprīlī
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: 24.02.2015.
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

„Pretendentu atlase

vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai” 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 pirmais vietnieks
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Didzis Endzeliņš - Kocēnu novada domes jurists
Arnis Balinkevičs – Kocēnu novada domes komunālās pārvaldes vadītājs
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- iepirkumu un nekustamo īpašumu speciāliste

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/01. CPV kods: 09310000-5-elektrība.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas
tirdzniecību (turpmāk – Vienošanās) slēgšanai 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodam.
1.3. Preces tirdzniecība ietver balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu
iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.
1.4. Konkurss tiek rīkots šādu personu vajadzībām;
1.4.1. Kocēnu novada dome, reģistrācijas numurs 90009114171, juridiskā adrese:
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220;
1.4.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kocēnu Komunālā saimniecība",
reģistrācijas. numurs. 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni,
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
1.4.3. Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009114148,
juridiskā
adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV4206;
1.4.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BN Komforts”, reģistrācijas numurs
44103002754, juridiskā adrese: Viestura laukums 2a, Viesturi, Valmieras
pagasts, Burtnieku nov., LV-4220;
1.4.5. Beverīnas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009115285, juridiskā
adrese: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV4224.
1.5. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par visām Iepirkuma procedūras nolikumā
noteiktajām daļām.
1.6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 36 mēneši. Norēķins par iegādāto elektroenerģiju
tiks veikts, ievērojot vispārīgās vienošanās noteikumus.
1.7. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 5 (piecu) darba dienu
laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt Vienošanos.
1.8. Iepirkuma procedūra - Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
nosacījumiem, Elektroenerģijas tirgus likuma un Ministru kabineta 21.01.2014.
noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” nosacījumiem.
Iepirkuma procedūras Nolikuma un pielikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama
Kocēnu novada domes mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā “Iepirkumi”.
2. Piedāvājumu atvēršana
00, saskaņā ar Iepirkuma
Iepirkumu komisija 2015. gada 20. aprīlī plkst. 14
procedūras – atklāta konkursa nolikuma KND/2015/1 noteikumiem:

1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums
Nr. 2)
3.1 Piedāvājumu atvēršanā pretendentu pārstāvji nepiedalās .
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.
5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
AS “Latvenergo”, reģistrācijas
nr.40003032949

Iesniegšanas laiks

Adrese

17.04.2015. plkst. 12:28

Pulkveža Brieža iela 12,
Rīga, LV-1230

6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas
priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto maksimālo cenu katrā daļā (Tabula Nr.2):
Elektroenerģijas
patēriņš
Mwh/3gados

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Kocēnu novada pašvaldība
SIA "Kocēnu komunālā saimniecība"
Burtnieku novada pašvaldība
SIA "BN Komforts"
Beverīnas novada pašvaldība
Kopā

Maksimālā
Līguma
cena
summa
EUR/MWh EUR(bez PVN)

3 387

140

474 180

720

140

100 800

2 988

140

418 320

1 287

140

180 180

1 941

140

271 740

10 323

140

1 445 220

3. Lēmuma pieņemšana
Izvērtējot to, ka ir iesniegts piedāvājums tikai no viena pretendenta, iepirkumu komisija
konstatēja, ka nav sasniegts izsludinātā konkursa mērķis – nav iespējams objektīvi un
samērīgi izvērtēt pretendenta piedāvājumu, lai noslēgtu vispārīgo vienošanos
elektroenerģijas tirdzniecībai. Tā rezultātā Kocēnu novada domes Publisko iepirkumu
komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta 7.punktu, nolemj: iepirkuma
procedūra - atklāts konkurss „ Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas
tirdzniecību slēgšanai”“ ID Nr. KND/2015/01 tiek pārtraukta bez rezultāta.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

