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PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam

„Vaidavas sporta nama ģērbtuvju remontdarbi”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/40

 

ZIŅOJUMS

2014. gada 5. decembrī                                                                                           

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: 11.11.2014. 

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  „Vaidavas sporta nama
ģērbtuvju remontdarbi ” 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
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Arnis Balinkevičs – Kocēnu novada domes Komunālās pārvaldes vadītājs
Protokolē: 

     Līga Sarma Berovska- Nekustamo īpašumu un iepirkumu speciāliste

1.  Iepirkuma priekšmets

1.1. Iepirkuma  priekšmets  ir  „Vaidavas  sporta  nama  ģērbtuvju  remontdarbi”(  divas
ģērbtuves),  saskaņā  ar  tehnisko  specifikāciju  un  darba  uzdevumu  un  jānodod
Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.

1.2.  Pretendentam  iepirkuma  priekšmeta  ietvaros,  saskaņā  ar  tehnisko  specifikāciju,
paredzēts veikt šādus darbus: 

•   logu un durvju bloku, palodžu nomaiņa;
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•   telpu kosmētiskais remonts;

•   sanitārtehnisko ierīču maiņa;

•   elektroinstalācijas izbūve.

1..3.  Iepirkuma priekšmets netiek dalīts atsevišķās daļās.

1.4.  Pretendents paveiktajiem darbiem nodrošina ne mazāk kā 24 mēnešu garantiju,  no
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža 

1.5. Pretendentam jāiesniedz savs piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetā minēto darbu
apjomu. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums būs atbilstošs iepirkuma
procedūras nosacījumiem un ar zemāko cenu.

1.6.  Līguma izpildes vieta: 

Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

1.7. Līguma izpildes termiņš: 2(divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

2. Piedāvājumu atvēršana:

Iepirkumu  komisija  2014.  gada  24.  novembrī  plkst.  1400,  saskaņā  ar  Iepirkuma
procedūras nolikuma KND/2014/40 noteikumiem:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.

2.2. Komisijas priekšsēdētājs 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 “Ekers” pārstāvis Mārtiņš Bošs; SIA “DDK Nami”
pārstāvis Atis Šteinbergs; SIA “CeltCom” pārstāvis Guntars Marauskis.

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 “VOLKO  BŪVE”, Reģistrācijas
Nr. 44103078307

24.11.2014. plkst. 13:45
“Vīņaudi”, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads, LV-4126

SIA  “EKERS”,  Reģistrācijas
Nr.44103001903

24.11.2014. plkst. 13:46
Tērbatas iela 33, Valmiera,

LV-4201

 SIA “DDK NAMI”, Reģistrācijas Nr.
40003900227

24.11.2014. plkst. 13:47
J.Vītola 4-8, Valmiera, LV-

4201

SIA  “CeltCom”, Reģistācijas
Nr.44102015893

24.11.2014. plkst. 13:48
Izmēģinātāju iela 13-2,

Priekuļi, Priekuļu novads,
LV-4126

 

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas 

komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):

PRETENDENTS/KRITĒRIJS Cena par daļu PVN EUR Cena par daļu



kopā bez PVN
EUR

kopā ar PVN
EUR

SIA “VOLKO BŪVE”
19 792,47 4 256,42 23 948,98

SIA “EKERS”
18 857,35 3 960,04 22 817,39

SIA “DDK NAMI”,
19 800,88 4 158,18 23 959,06

SIA “CeltCom”
18 711,58 3 929,43 22 641,01

  

2.7. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs slēdz sanāksmi. 

3. Lēmuma pieņemšana

Izvērtējot  iesniegtos piedāvājumus,  tika konstatēts,  ka  pretendentu  finanšu piedāvājumā

izteiktā  būvdarbu  izpildes  summa  neatbilst  pasūtītāja  paredzamajai  līgumcenai  un

plānotajiem  finanšu  līdzekļiem.  Tā  kā  iepirkuma  procedūras  Noteikumos  nav  paredzēta

izslēdzamo  būvdarbu  kārtība  un  secība  un  visam  tehniskajā  specifikācijā  norādītajam

būvdarbu  apjomam  ir  nepietiekams  finansējums,   Publisko  iepirkumu  komisija  nolemj  -

iepirkuma procedūra „Vaidavas sporta nama ģērbtuvju remontdarbi“ ID Nr. KND/2014/40 tiek

izbeigta bez rezultāta.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
                                ___________________ /M.Permaņickis/

                                                                          paraksts


