
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

„Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā, Kocēnu novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/24

ZIŅOJUMS

2013. gada 16. jūlijā
                  

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/2013/24 

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  „Siltumtrases vienkāršo-

tā renovācija Vaidavas ciemā,  Kocēnu novadā” uzsākšanu. 

1. Iepirkuma priekšmets ir “Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā,
Kocēnu novadā”.

1.1 Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic Siltumtrases vienkāršotā renovācija Kocēnu
novada  Vaidavas ciemā, saskaņā ar tehnisko  shēmu un darba uzdevumu - tehnisko
specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.) un jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas
nodošanas aktu.

 1.2   CPV kods: 45231110-9
    1.3 Līguma izpildes vieta ir Vaidavas ciems, Vaidavas pagasts,  Kocēnu novads.

1.4  Izpildes termiņš  maksimums 2 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. 

http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/6650/clasif/main/


2. Iepirkumu komisija 2013. gada 1.jūlijā plkst. 1600, saskaņā ar Iepirkuma procedūras 

nolikuma KND/2013/24 noteikumiem:

2.1 Komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.

2.2 Komisijas priekšsēdētāja vietniece 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 „Halle B” pārstāvis Jānis Buļs un SIA

„Cēsu Specceltnieks” pārstāvis Nils Spilners.

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.

3. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS Iesniegšanas laiks Adrese

SIA „LOKŠĪRS”, Reģistrācijas
Nr.40003224604

01.07.2013. plkst. 14:30
Mārtiņa iela 12, Rīga, LV-

1048

SIA “CĒSU SPECCELTNIEKS”
Reģistrācijas Nr. 49503003553

01.07.2013. plkst. 15:07
Robežu iela 2A, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101

S I A “ H A L L E B” Reģistrācijas
Nr.40003296208; S I A
„WESEMANN”
Reģistrācijas Nr. 40003140237

01.07.2013. plkst. 15:19

Rūpniecības iela 20,
Madona, LV-4801,

Elizabetes iela 75, Rīga, LV-
1050

4. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, pēc katra

piedāvājuma atvēršanas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo preten-

dentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):

 

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Cena par daļu
kopā bez PVN

PVN
Cena par daļu
kopā ar PVN

SIA “LOKŠĪRS” 244 999,16 51 449,82 296 448,98
SIA “CĒSU SPECCELTNIEKS” 144 479,56 30 340,71 174 820,27
SIA “HALLE B”: SIA “WESEMANN” 226 614,83 47 589,11 274 203,94

5.  Pēc visu piedāvājumu atvēršanas komisijas priekšsēdētāja vietniece slēdz sanāksmi
6. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.

KND2013/24 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pār-
baudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā no-
teiktajā kārtībā. 



6.1. Izskatot SIA „Lokšīrs” finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija konstatē iesniegto fi-
nansu piedāvājumu neatbilstību iepirkuma procedūras nosacījumu 3. pielikumam. Izvēr-
tējot SIA „Lokšīra” finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija konstatē, ka ir iespējams no-
drošināt piedāvājuma apjomu izsekojamību un salīdzināmību ar pārējiem pretenden-
tiem. 

Iepirkumu komisija nolemj: SIA „Lokšīra”  piedāvājums ir atbilstošs konkursa noteiku-
miem - atbilst izsludinātās iepirkumu procedūras apjomiem, piedāvājums neietekmē lī-
guma izpildes kvalitāti un ir salīdzināms un izvērtējams atbilstoši konkursa nosacīju-
miem.

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

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

- -

6.3     Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā 
izvirzītajām prasībām:

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

-
-

7. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām.

S I A “ L O K Š Ī R S ”,
Reģistrācijas Nr. 
40003224604

SIA „CĒSU SPECCELTNIEKS”
Reģistrācijas Nr. 49503003553

SIA”HALLE B”, 
Reģistrācijas Nr. 
40003296208; 
SIA „WESEMANN”, 
Reģistrācijas 
Nr.40003140237

244 999,16 144 479,56 226 614,83

7.1. Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un Kocēnu novada domes būvinženieru atzinu-
mu, iepirkuma priekšmeta „Siltumtrases vienkāršotā renovācija Vaidavas ciemā Kocēnu
novadā” paredzamā  līgumcena  noteikta līdz 120 000 latiem. Iepirkuma procedūras re-
zultātā konstatēts fakts, ka Pretendentu piedāvātās līgumsummas pārsniedz plānoto lī-
gumsummu un Kocēnu novada domes budžetā paredzētās  izmaksas.

Ņemot vērā augstākminēto un Pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumu konkur-
sam, iepirkumu komisija pieņem lēmumu samazināt veicamo darbu apjomu par identiski
vienādiem apjomiem visiem pretendentiem. Līguma izpildes apjomi pilnā apmērā  no-



teikti posmos no 2 līdz skolai un pievads uz internātu. Apjomi tiek samazināti posmā no
1 līdz 14, 

Pēc pārrēķina piedāvātās summas attiecīgi visiem pretendentiem ir:

S I A “ L O K Š Ī R S ”,
Reģistrācijas Nr. 
40003224604

SIA „CĒSU SPECCELTNIEKS”
Reģistrācijas Nr. 49503003553

SIA”HALLE B”, 
Reģistrācijas Nr. 
40003296208; 
SIA „WESEMANN”, 
Reģistrācijas 
Nr.40003140237

76 155,95 49 586,64 61 228,09

7.2 Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 6.4
punktu,  Piedāvājuma izvēles kritērijs – Zemākā cena. Vērtējot piedāvājuma cenu,
komisija ņems vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa
samazinātajam darbu apjomam:

8.  Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības): 

S I A “ L O K Š Ī R S ”,
Reģistrācijas Nr. 
40003224604

SIA „CĒSU SPECCELTNIEKS”
Reģistrācijas Nr. 49503003553

SIA”HALLE B”, 
Reģistrācijas Nr. 
40003296208; 
SIA „WESEMANN”, 
Reģistrācijas 
Nr.40003140237

76 155,95 49 586,64 61 228,09

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

Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta VID publisko datu bāzi – nodokļu un citu valsts
noteikto obligāto maksājumu parādus. Pamatojoties uz pretendenta SIA „CĒSU
SPECCELTNIEKS” 08.07. 2013. iesniegto izziņu Nr.8.29-30/1123, iepirkumu komisija
konstatē, ka nodokļu un citu valsts noteikto maksājumu parādu, kas ir lielāki par 100
latiem, pretendentam nav.

10. Pretendents, kuram tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:

Pretendents Piedāvātā līgumcena bez PVN
SIA „CĒSU SPECCELTNIEKS”

Reģistrācijas Nr. 49503003553
49 586,64



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

NOSAUKUMS
ADRESE 

VEICAMO DARBU
A P J O M S N O
KOPĒJĀ APJOMA %

Apakšuzņēmēja 
paredzēto darbu 
īss apraksts

- - - -

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

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

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

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

                                                                    ___________________ /E.Nagle/
                               paraksts




