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Par Kokneses novada domes Centralizēto iepirkumu komisijas nolikuma
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________
Iepazinušies ar Kokneses novada domes komisijas priekšsēdētājas Daces Svētiņas
informāciju, ka saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, ir nepieciešams apstiprināt
Kokneses novada domes Centralizēto iepirkumu komisijas nolikumu jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publisko
iepirkumu likuma 24.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, un ņemot vērā
Kokneses novada domes Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
11.decembra ieteikumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Ilgonis Grunšteins, Dāvis Kalniņš,
Pēteris Keišs, Rihards Krauklis, Jānis Krūmiņš, Jānis Liepiņš, Raina Līcīte, Henriks
Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Ziedonis Vilde, Māris Reinbergs),
PRET-nav, ATTURAS- nav, Kokneses novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kokneses novada domes Centralizēto iepirkumu komisijas nolikumu
jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka Kokneses novada domes Centralizēto iepirkumu komisijas nolikums
stājas spēkā ar 2019.gada 19.decembri.
3. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušu ar Kokneses novada
domes 2009.gada 26.augusta lēmumu Nr.5 (prot. Nr.5) apstiprināto Kokneses novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumu.
4. Kokneses novada domes Centralizēto iepirkumu komisijas nolikumu ievietot
Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv .
5. Atbildīgā par nolikuma ievērošanu Kokneses novada domes Centralizēto
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dace Svētiņa.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

M.Reinbergs

APSTIPRINĀTS
ar Kokneses novada domes
2019.gada 18.decembra sēdes
lēmumu Nr.5.7(protokols Nr.16)
KOKNESES NOVADA DOMES
CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU KOMISIJAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publisko iepirkumu likuma 24. pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Centralizēto iepirkumu komisiju (turpmāk tekstā saukta – Komisija), ne mazāk
kā 5 cilvēku sastāvā, ar savu lēmumu izveido Kokneses novada dome Publisko iepirkumu
likumā minēto iepirkuma procedūru veikšanai.
2. Komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods par
pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā —
aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu
pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma
līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu
noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus, — vai šā soda
izpilde ir beigusies. Lai pārliecinātos par iepriekš minēto, Kokneses novada dome iegūst
informāciju publikāciju vadības sistēmā.
3. Komisija izveidota kā pastāvīgi funkcionējoša institūcija.
4. Komisija ir Kokneses novada domes pakļautībā.
5. Komisija tiek uzturēta no Kokneses novada pašvaldības līdzekļiem.
6. Komisija savā darbībā ievēro vispārējo tiesību principus, Latvijas Republikas
likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Kokneses novada domes
lēmumus, Kokneses novadā spēkā esošos saistošos noteikumus un citus Latvijas
Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
II. Komisijas pienākumi un tiesības
7. Komisija veic iepirkuma procedūras Kokneses novada pašvaldības iestāžu,
aģentūru un struktūrvienību vajadzībām, saņemot rīkojumus ar norādi par iepirkuma
procedūras veidu un paredzamo iepirkuma cenu (bez PVN), kam ir pievienots darba
uzdevums un (vai) tehniskā specifikācija un nepieciešamības gadījumā arī citi iepirkuma
procedūras veikšanai nepieciešamie dokumenti.
8. Komisijai ir tiesības:
8.1. pieprasīt un saņemt no Kokneses novada pašvaldības iestādēm, aģentūrām un
struktūrvienībām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu
risināšanai;
8.2. aizstāvēt Komisijas viedokli tās kompetencē esošajos jautājumos;
8.3. nepieciešamības gadījumā konkrēta iepirkuma veikšanai pieaicināt ekspertus.

III. Komisijas darbības pamatprincipi
9. Komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta
intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šajā izpratnē
Komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:
9.1. juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – pašreizējais
vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī
saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;
9.2. juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – akcionāra,
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka, prokūrista vai amatpersonas tēvs,
māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa,
pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk – radinieks);
9.3. fiziskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – radinieks.
10. Komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī
uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir
fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām Komisijas loceklim vai ekspertam ir šī
nolikuma 9.1., 9.2. un 9.3. punktos minētā saistība.
11. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu,
kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē
vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šī nolikuma 3.1. punkta izpratnē.
12. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras īstenošanu, protokolē iepirkuma
procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.
13. Komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos
piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu, iepirkuma procedūras
dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
14. Komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.
15. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas
sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.
IV. Komisijas struktūra un amatpersonu kompetence
16. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā 5 locekļi, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs.
17. Komisijas personālsastāvu apstiprina Kokneses novada dome. Komisijas locekļi,
atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, Komisijas pirmajā sēdē ievēl Komisijas
priekšsēdētāju un sekretāru.
18. Komisijas sēžu organizēšanu un protokolēšanu, kā arī Komisijas lietvedības
kārtošanu veic komisijas sekretārs.
19. Komisijas priekšsēdētājs:
19.1. vada komisijas darbu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;
19.2. vada Komisijas sēdes, par kuru norises vietu, laiku un darba kārtību
Komisijas locekļi tiek informēti ne vēlāk kā vienu kalendāro dienu pirms sēdes;
19.3. atbild par Komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā
līmeņa paaugstināšanu;
19.4. kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi;
19.5. nodrošina Komisijas kompetencē esošo Kokneses novada domes lēmumu un
Kokneses novada domes priekšsēdētāja rīkojumu projektu sagatavošanu;
19.6. paraksta Komisijas sēdes protokolu un iepirkuma procedūras ziņojumu.
20. Komisijas sekretārs:

20.1. organizē Komisijas sēdes un kārto Komisijas lietvedību (sagatavo sēžu darba
kārtību, sagatavo lēmuma projektus, nodrošina pieņemto lēmumu izsniegšanu vai
nosūtīšanu adresātiem), veic lietu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu;
20.2. pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir nepieciešama;
20.3. protokolē Komisijas sēdes;
20.4. paraksta Komisijas sēdes protokolu;
20.5. sastāda iepirkuma procedūras ziņojumu;
20.6. organizē Komisijas dokumentu glabāšanu;
20.7. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.
21. Komisijas locekļi:
21.1. piedalās Komisijas sēdēs un pieņem lēmumus;
21.2. paraksta Komisijas sēdes protokolu;
21.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai.
V. Komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība
22. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās
vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisijas locekļu
skaitu nosaka, iegūto rezultātu apaļojot uz augšu.
23. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu
balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis
nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
24. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, katrs Komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem
iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos
vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.
VI .Noslēguma jautājumi
25. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu.
26. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušu ar Kokneses novada
domes 2009.gada 26.augusta lēmumu Nr.5 (prot. Nr.5) apstiprināto Kokneses novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumu.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

M.Reinbergs

