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ZIŅOJUMS

 

2014. gada 27.jūnijā

 

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

rekonstrukcija Bērzaines ciemā” uzsākšanu. 

Komisijas sastāvs, kas piedalās:

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

Didzis Endzeliņš- Kocēnu novada domes jurists

Arnis Balinkevičs – Kocēnu novada domes komunālās pārvaldes vadītājs

Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre 

     Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste

Iepirkumu komisija 2014. gada 20. jūnijā plkst. 1430, saskaņā ar Iepirkuma
procedūras nolikuma KND/2014/19 noteikumiem:

1. Komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu. 

2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums
Nr. 1). 

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



3.1 Piedāvājumu atvēršanā piedalās SIA “SANART” pārstāvis Andris Jaunpetrovičs,
SIA “ASE” pārstāvis Andris Lanka

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. 

5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:  

PRETENDENTS/KRITĒRIJS Iesniegšanas laiks Adrese

SIA “Būvtehnikas Pakalpojumi”,
Reģistrācijas Nr.45403026356

20.06.2014. plkst. 8:53
“Lazdas”, Murmastienes 
pagasts, Varakļānu novads, 
LV-4836

SIA “SANART”, Reģistrāci jas
Nr.44103043748

20.06.2014. plkst. 13:45
Lauku iela 4A, Viesturi, 
Valmieras pagasts, 
Burtnieku novads, LV-4219

S I A “ A S E ” , Reģistācijas
Nr.44103021098

20.06.2014. plkst. 14:20
Vidzemes iela 5, Smiltene, 
Smiltenes novads,  LV-4729

 

6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas 

priekšsēdētāja vietniece 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 “Būvtehnikas Pakalpojumi”
25 428,29 5 339,94 30 768,23

SIA “SANART”
24 444,02 5 133,24 29 577,26

SIA “ASE”
22 991,39 4 828,19 27 819,58

  

7. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētāja vietniece slēdz sanāksmi. 

8. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru: 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika konstēts, ka  pretendentu finanšu piedāvājumos
izteiktās būvdarbu izpildes summas neatbilst pasūtītāja plānotajiem finašu līdzekļim. Tā kā
iepirkuma procedūras Noteikumos nav paredzēta izslēdzamo būvdardarbu secība un
visam tehniskajā specifikācijā norādītajam būvdarbu apjomam siltumtrases izbūvei ir
nepietiekams finansējums,  Publisko iepirkumu komisija nolemj - iepirkuma procedūra
„Siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines ciemā“ KND/2014/19 tiek pārtraukta bez rezultāta.

Pretendentiem, kas piedalījās Iepirkuma procedūrā tiek izsūtīts cenu aptaujas pieteikums
ar samazinātiem būvdarbu apjomiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece:  

                                                   ___________________ /E.Nagle/
                                                                           paraksts


