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IEPIRKUMU KOMISIJA

IEPIRKUMU PROCEDŪRAS

Papildus būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu ciemā, II kārta”

KND/2012/27-ERAF 

Z I Ņ O J U M S

Kocēnu novada, Kocēnos                                                                2012. gada 27. augustā

1.  Pasūtītāja  nosaukums,  reģistrācijas  numurs:  Kocēnu  novada  dome  ,  reģ.  Nr. 
90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220

1. Iepirkuma  procedūra  tiek  rīkota   pamatojoties  uz  līgumu  par  ERAF  finansējuma 
piešķiršanu  „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu 
ciemā II kārta”, līguma 3PD/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006”  ietvaros.

   Iepirkuma identifikācijas Nr.  :   Kocēnu novada dome      KND/2012/27-ERAF

2. Paziņojums  par  līgumu  publicēts  Kocēnu  novada  mājas  lapā 
http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/1150 : 07.08.2012.

3. Iepirkuma komisija: darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes lēmumu no 
06.07.2009 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” un Kocēnu novada domes lēmumu 
„Par izmaiņu apstiprināšanu Kocēnu novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā” un  
Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu  par iepirkuma procedūras „Papildus  
būvdarbi  „Ūdensapgādes  un kanalizācijas  tīklu  būvniecība  Kocēnu  ciemā,  II  kārta”  
uzsākšanu.

4. Iepirkuma  procedūra:  „Papildus  būvdarbi  „Ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīklu  
būvniecība Kocēnu ciemā,  II  kārta”     Iepirkuma identifikācijas  Nr.  KND/2012/27-
ERAF  tiek  rīkota   pamatojoties  uz  līgumu  par  finansējuma  piešķiršanu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā II kārta”, 
līguma 3PD/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006”  ietvaros.

5. Iepirkuma  priekšmets: „Papildus  būvdarbi  „Ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīklu  
būvniecība Kocēnu ciemā, II kārta”  būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un SIA 
„Pro Via”  izstrādāto tehnisko projektu Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

6. Piedāvājumu  iesniegšanas  termiņš:  Ieinteresētās  personas  piedāvājumus  var 
iesniegt  2012.  gada  23.  augusts,  plkst.  15:00  Kocēnu  novada  domes  lietvedībā, 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/1150


7. Piedāvājuma  derīguma  termiņš:  Pretendenta  iesniegtajam  piedāvājumam  jābūt 
derīgam, tas ir  saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai,  bet ne 
mazāk kā 20 kalendāra dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 
8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, 2012. gada 23. augusts, plkst.15:00

9. Piedāvājumu  atvēršanā piedalās Pretendentu  pārstāvji:  Piedāvājumu atvēršanā 

Pretendentu pārstāvji nepiedalās.

10. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā: 

1) Iepirkumu  komisija  atver  iesniegto  piedāvājumu,pēc  piedāvājuma  atvēršanas 
iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks  paziņo pretendenta,  piedāvāto cenu, 
saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemākā cena (Tabula Nr.1):

11. Pēc  piedāvājumu  atvēršanas  iepirkuma  komisija  slēgtās  sēdēs  veic  piedāvājumu 
izvērtēšanu, saskānā ar konkursa nolikuma 6., 7.  un 8. punkta nosacījumiem.

12. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa 
nolikumā izvirzītajām prasībām:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Noraidīšanas pamatojums

- -

13. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā 
izvirzītajām prasībām:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Noraidīšanas pamatojums
- -

14.  Piedāvājuma izvēles kritērijs 
14.1.  No  piedāvājumiem,  kas  atbilst  Nolikumā  noteiktajām  prasībām,  iepirkuma 
komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Vērtējot  piedāvājumu, iepirkuma 
komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

PRETENDENTS/
KRITĒRIJS

PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA

SIA „Vidzemes energoceltnieks” Reģ. Nr. 44103008831, 
Ausekļa iela 31, Valmiera, LV 4201

12 307,94



15. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:

16. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks :
Māris Permaņickis

____________________

                                                    paraksts

PRETENDENTS/
KRITĒRIJS

PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA
SIA „Vidzemes energoceltnieks” Reģ. Nr. 44103008831, 
Ausekļa iela 31, Valmiera, LV 4201

       12 307,94

PRETENDENTS/
KRITĒRIJS

PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA
SIA „Vidzemes energoceltnieks” Reģ. Nr. 44103008831, 
Ausekļa iela 31, Valmiera, LV 4201         12 307,94


