
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 likuma 8² pantam  

„Profesionālo zāles pļāvēju-traktoru iegāde ”
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/07

 

ZIŅOJUMS

 

2014. gada 17.martā                                                                                                

 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/2014/07        

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 „Profesionālo zāles

pļāvēju-traktoru iegāde ” 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: Iepirkumu komisijas sekretāre 



     Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Profesionālo zāles pļāvēju-traktoru iegāde” 2(divu) gabalu,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2.2. Katram zāles pļāvējam Pretendents nodrošina vienu rezerves asmeņu (nažu) komplektu
un pļaujmašīnu rezerves siksnu komplektu, kas iekļaujams piedāvājuma cenā.

2.3. Piegādātajiem zāles pļāvējiem-traktoriem Pretendents nodrošina ne mazāk kā 24
mēnešu garantiju 

2.4. Iepirkuma priekšmeta ietvarā ietilpst preču iegāde un piegāde Pasūtītāja norādītajās
adresēs. 
Līguma izpildes vietas: Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads; Dikļu
pagasta pārvalde, „Grāvelsiņos”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā.

2.5. Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu
2.6. Līguma izpildes termiņš 1 mēnesis no līguma parakstīšanas brīža.

3. Iepirkumu komisija 2014. gada 4.martā plkst. 1430, saskaņā ar Iepirkuma

procedūras nolikuma KND/2014/07 noteikumiem:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.

3.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).

3.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.
2) 

3.3.1 Piedāvājumu atvēršanā pretendentu pārstāvji nepiedalās.

3.4. 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.

3.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:  

PRETENDENTS/KRITĒRIJS Iesniegšanas laiks Adrese

S I A “ A K 1 2 ”, Reģistrācijas
Nr.44103026540

27.02.2014. plkst. 15:54
“Kalnmeijas”, Kocēnu 
pagasts, Kocēnu novads, 
LV-4220

S I A “ U V I K S ” , Reģistācijas
Nr.40103206253

28.02.2014. plkst. 10:57
Stērstu iela 5A-2, Rīga, LV-
1004

S I A “ M a n t a ” , Reģistācijas
Nr.45403002517

28.02.2014. plkst. 10:58
Ganību Dambis 29b, Rīga,  
LV-1005

S I A “ G A F O ” , Reģistrācijas Nr.
40103294218

03.03.2014. plkst.10:42
Ganību Dambis 7A, Rīga, 
LV-1045

SIA “Sto l ler” , Reģistrācijas Nr.
40003226944

03.03.2014. plkst.14:15
Lācera iela 2, Valmiera, LV-
4201

S I A “ H P J ” , Reģistrācijas Nr.
40003036230

04.03.2014. plkst. 11:00
O.Vācieša iela 24-3, 
Carnikava, Carnikavas 
novads, LV-2163



 

3.6. 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

EUR

PVN EUR
Cena par daļu
kopā ar PVN

EUR

SIA “AK 12”

3451,28 724,77 4176,05
SIA “UVIKS”

3727,22 782,72 4509,94

SIA “Manta”
3707,96 778,04 4483,00

SIA “GAFO”
4719,73 991,14 5710,87

SIA “Stoller”
4035,18 847,38 4882,56

SIA “HPJ”
3518,98 738,98 4257,96

  

 3.7. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs slēdz sanāksmi. 

4. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2014/07
nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājumu
atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. Pretendenta SIA “Manta””
piedāvājumam nav pievienota viena pozitīva atsauksme. Iepirkumu komisija telefoniski
sazinājās ar pretendenta pieteikumā norādīto sadarbības uzņēmumu AS“Latvijas valsts
meži” un saņēma pozitīvu atsauksmi par pretendenta piedāvāto preci. SIA “UVIKS”
piedāvājumā nav iesniegta atsauksme, bet ir rekomendācija. Sazinoties telefoniski ar SIA
“Rīgas meži”, iepirkumu komisija saņēma pozitīvu atsauksmi. Iepirkumu komisija nolemj
nenoraidīt šos abus piedāvājumus.

Pretendentiem SIA “Stoller” un SIA “HPJ” piedāvājumi nav noformēti un sagatavoti atbilstoši
konkursa noteikumiem – piedāvājumi nav cauršūti, iesniegtās dokumentu kopijas nav
apliecinātas, piedāvājumā nav ievietoti visi iepirkumu procedūras noteikumu 4.punktā
prasītie dokumenti( apliecinājumi par izpildītiem pasūtījumiem, viena pozitīva atsauksme,
apliecinājums par finanšu apgrozījumu). Iepirkumu komisija abus piedāvājumus nolemj
noraidīt.

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

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas
numurs

Noraidīšanas pamatojums

------- -----    

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

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas
numurs

Noraidīšanas pamatojums



S I A “ S t o l l e r ” , Reģistrāci jas Nr.
40003226944

Nav ievēroti noteikumu sadaļas 1.6. punkti
un noteikumu 4.sadaļas punkti 4.4; 4.5.;4.6. 

SIA “HPJ”, Reģistrācijas Nr. 40003036230
Nav ievēroti noteikumu sadaļas 1.6. punkti

un noteikumu 4.sadaļas punkti 4.4; 4.5.;4.6. 

 

5. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:

S I A “ A K 1 2 ”,
Reģistrācijas
Nr.44103026540

S I A “ U V I K S ”,
Reģistācijas
Nr.40103206253

S I A “ M a n t a ”,
Reģistācijas
Nr.45403002517

S I A “ G A F O ” ,
R e ģ i s t r ā c i j a s N r .
40103294218

3451,28 3727,22 3707,96 4719,73

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 7.4. punktu, 
Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā
tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības): 

S I A “ A K 1 2 ”,
Reģistrācijas
Nr.44103026540

S I A “ U V I K S ”,
Reģistācijas
Nr.40103206253

S I A “ M a n t a ”,
Reģistācijas
Nr.45403002517

S I A “ G A F O ” ,
R e ģ i s t r ā c i j a s N r .
40103294218

3451,28 3727,22 3707,96 4719,73

7.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA “AK 12”
nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta
darbības izbeigšanu.  

Iepirkumu komisija pārbaudot datus par pretendentu publiskajā Valsts ieņēmumu
dienesta datu bāzē un pašvaldību datu bāzē konstatē – nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu, kas pārsniedz 150 EUR, Pretendentam nav.
 

8. Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Pretendents

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

S I A “ A K 1 2 ”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Nr.44103026540 3451,28

 

9.Informācija par tām līguma daļām, kuru izraudzītie  pretendenti  plānojuši nodot
apakšuzņēmējiem: 

NOSAUKUMS ADRESE 
VEICAMO DARBU APJOMS
NO KOPĒJĀ APJOMA %

 Apakšuzņēmēja
paredzēto darbu īss
apraksts

- - - -

 



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

11. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti
lētu ___________________-_____________________________ 

12. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu:___________________________-__________________________________

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: 

                                           ___________________ /M.Permaņickis/

                                                                           paraksts 


