LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

IEPIRKUMU KOMISIJA

Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8' pantam

„Dikļu Dziesmusvētku muzeja mēbeļu un materiālu iegāde ekspozīcijas
izveidošanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/46-ELFLA
ZIŅOJUMS

2013. gada 20.decembrī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Kocēnu novada dome, reģ. Nr.
90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220;
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Kocēnu novada dome KND/2013/46-ELFLA
2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.iub.gov.lv: 09.12.2013
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 „Dikļu Dziesmusvētku
muzeja mēbeļu un materiālu iegāde ekspozīcijas izveidošanai” uzsākšanu.

Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis– Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle- Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece, domes deputāte
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Didzis Endzeliņs – Kocēnu novada domes jurists

Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Arnis Balinkevičs – Kocēnu novada domes komunālās saimniecības vadītājs
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Iepirkuma priekšmets ir „Dikļu Dziesmusvētku muzeja mēbeļu un materiālu iegāde
ekspozīcijas izveidošanai” sadalīts divās atsevišķās daļās:
I daļa „Dikļu Dziesmusvētku muzeja mēbeļu iegāde”
II daļa „Dikļu Dziesmusvētku muzeja materiālu iegāde ekspozīcijas izveidošanai”
Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepērkamos apjomus
4. Līguma izpildes vieta un laiks
4.1. Līguma izpildes vieta: Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrs, „Straumes”, Dikļu
pagasts, Kocēnu novads,
4.2. Līgums tiks slēgts ELFLA finansējuma saņemšanas gadījumā.
4.3. Līguma izpildes termiņš 3 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
Iepirkuma atvēršana 2013.gada 17.novembrī plkst.11.00. Iepirkumu komisija,
saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma KND/2013/46-ELFLA noteikumiem:
5. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
6. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
7. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.
2)
3.1 Piedāvājumu atvēršanā Pretendentu pārstāvji nepiedalās.
8. 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.
9. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Iesniegšanas laiks
Adrese
SIA
„BDF”,
Reģistrācijas
Dammes iela 19-7, Rīga,
17.12.2013. plkst. 10:07
Nr.40103347144
LV-1069

10. Iepirkumu komisija atver iesniegto piedāvājumu, pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas
priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
I daļa- „Dikļu Dziesmusvētku muzeja mēbeļu iegāde”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “BDF”

Cena par daļu kopā
bez PVN LVL/EUR

PVN LVL/EUR

Cena par daļu kopā ar
PVN LVL/EUR

1 998,00/2 828,67

419,58/597,01

2 417,58/ 3 425,68

II daļa – “Dikļu Dziesmusvētku muzeja materiālu iegāde ekspozīcijas izveidošanai”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN
LVL/EUR

PVN
LVL/EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
LVL/EUR

_____________

___

____

____

11. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs slēdz sanāksmi.
12. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.
KND/2013/46-ELFLA nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma
pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā
noteiktajā kārtībā.
12.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda
konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

-

-

12.2.

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām:

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums
-

-

13. Iepirkumu komisija veic tirgus cenu izpēti analogu mēbeļu izgatavošanā iepirkuma
procedūras tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm. Pēc tirgus cenu izpētes un
atsaucoties uz Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes nosacījumiem
projekta realizēšanai, iepirkumu komisija konstatē, ka iesniegtais piedāvājums nav
salīdzināms. Salīdzinot ar publiski pieejamās vietnēs piemeklēto analogo preču
piedāvājumu, komisija konstatē, ka iesniegtajā piedāvājumā nav ievērots cenu
samērīguma princips starp piedāvātajām preču grupām. Iepirkumu komisija secina, ka
nepieciešami vismaz divi piedāvājumi, lai veiktu objektīvu piedāvājumu izvērtēšanu.
14. Pamatojoties uz iepriekš veikto piedāvājuma izvērtēšanu un izdarītajiem secinājumiem,
iepirkumu komisija pieņem lēmumu iepirkumu procedūru KND/2013/46-ELFLA pārtraukt
bez rezultāta.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

