
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

„Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju būvdarbi”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/32

ZIŅOJUMS

 

2014. gada 16.septembrī

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Kocēnu novada dome , reģ. Nr. 
90009114171

Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220

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 „Sējēju ielas un ar to

saistīto apakšzemes komunikācijas būvdarbi” 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

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 priekšmeta apraksts

1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju
būvdarbi”, saskaņā ar tehnisko projektu.

1.2.  Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās:

1 . 3 . Pretendents iepirkuma priekšmeta ietvaros veic Sējēju ielas izbūvi, ūdensvada,



kanalizācijas, lietus kanalizācijas izbūvi, kā arī sakaru un elektropadeves līniju izbūvi. 

1.4. Pretendents  paveiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem nodrošina ne mazāk
kā 24 mēnešu garantiju.

1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.6. Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

1.7. Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts  ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu.

1.8.  Līguma izpildes vieta -Sējēju iela, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā;

1.9. Līguma izpildes termiņš : 3(trīs) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.  Līguma
izpildītājam būvniecības procesā jārēķinās AS "Latvijas Gāze" projekta sadaļas
realizāciju, kas var ieviest korekciju noslēgtā būvdarbu līguma termiņos (par izpildes
termiņa grozījumiem slēdzot atsevišķu vienošanos pie līguma).

2.Piedāvājumu atvēršana

Iepirkumu komisija 2014. gada 12. septembrī plkst. 1400, saskaņā ar Iepirkuma
procedūras nolikuma KND/2014/32 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 pretendenta SIA”CeltCom”pārstāvis Kaspars
Mednis.

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 “Metāla Alianse”, Reģistrācijas
Nr.44103013461

12.09.2014. plkst. 13:10
V.Baloža iela 13a, Valmiera,

LV-4201

S I A “ C e l t C o m ” , Reģistācijas
Nr.44102015893

12.09.2014. plkst. 13:25
Izmēģinātāju iela 13-2,

Priekuļi, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads, LV-4126

SIA “Būvenergo A”, Reģistācijas
Nr.43603014154

12.09.2014. plkst. 13:40
Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16, Jelgavā, LV-3001

 

2. 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 “Metāla Alianse”
65 869,37 13 832,57 79 701,94

SIA “CeltCom”
54 830,77 11 514,46 66 345,23



SIA “Būvenergo A”
61 148,15 12 841,11 73 989,26

  

2.7. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs slēdz sanāksmi. 

3. Pedāvājumu izvērtēšana

3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2014/32
nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un
piedāvājumu atbilstības pārbaudi konkursa noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pretendenta SIA “Metāla Alianse” piedāvājumā tika atklātas nebūtiskas aritmētiskās kļūdas,
kuras izlabojot piedāvājuma summa bez PVN būs 65 869,40 EUR.

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

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

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

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

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

_______ _______

3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:

SIA “Metāla Alianse”,
Reģistrācijas
Nr.44103013461

S I A “ C e l t C o m ”,
Reģistācijas
Nr.44102015893

SIA “Būvenergo A”,
Reģistācijas
Nr.43603014154

65 869,40 54 830,77 61 148,15

3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 6.4.
punktu,  Piedāvājuma izvēles kritērijs no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma procedūras
Noteikumiem – zemākā cena. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo
piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības): 

SIA “Metāla Alianse”,
Reģistrācijas
Nr.44103013461

S I A “ C e l t C o m ”,
Reģistācijas
Nr.44102015893

SIA “Būvenergo A”,
Reģistācijas
Nr.43603014154

65 869,40 54 830,77 61 148,15
3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka pretendents SIA
“CeltCom”, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu.  

Iepirkumu komisija pārbauda datus par pretendentu publiskajā Valsts ieņēmumu
dienesta datu bāzē un pašvaldību datu bāzē – nodokļu un citus valsts noteiktos
obligāto maksājumu parādus, kas pārsniedz 150 EUR, konstatē, ka pretendentam



SIA “CeltCom” parādu nav.
 

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

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

SIA “CeltCom”, Reģistācijas Nr.44102015893
54 830,77

4.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

SIA “Cēsu
Energoceltnieks”

Leona Paegles
iela 2d-15, Cēsis,
Cēsu novads, LV-

4101

25,6%
Elektromontāžas

darbi

SIA “IMBERTEH”
Atpūtas iela 6,
Cēsis, Cēsu

novads, LV-4101
20,5% Ceļa izbūve

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

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

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

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: 

                                                 ___________________ /M.Permaņickis/
                                                                           paraksts


