Atklāts konkurss

„Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums”
identifikācijas Nr. RCK 2017/4
/ERAF projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/006 “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas
modernizācija” ietvaros/

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā,
Pasūtītājs
Iepirkuma identifikācijas numurs
Iepirkuma procedūras veids
Līguma priekšmets
Datums, kad paziņojums par plānoto
līgumu publicēts IUB mājaslapā
internetā

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās
izveidošanas pamatojums

Iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavotāji
Pieaicinātie eksperti
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
To piegādātāju nosaukumi, kuri ir
iesnieguši piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas (bez PVN)

2018.gada 26.februārī
Rīgas Celtniecības koledža, reģ. Nr.
90000025357
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
RCK 2017/4
Atklāts konkurss
Būvmateriālu testēšanas laboratorijas
aprīkojuma piegāde
06.12.2017.
Iepirkumu komisija izveidota ar Rīgas
Celtniecības koledžas (turpmāk – RCK)
direktores 2014.gada 26.novembra rīkojumu
Nr.01-2/104 sekojošā sastāvā:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – RCK
direktore I.Lūse;
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece
– RCK direktora vietniece studiju un
pētniecības darbā S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas locekļi:
Būvniecības katedras vadītājs J.Niedre;
direktora vietniece mācību darbā
R.Baradovska;
jurists R.Beļevičs.
jurists R.Beļevičs, Starptautisko projektu
koordinatore L.Krāģe
27.12.2017.
1) SIA „Derox” - 104330.00 EUR;
2) SIA “Kemek Engineering” - 94990.00
EUR

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums
un laiks
Tā pretendenta (vai pretendentu)
nosaukums, kuram (vai kuriem)
piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī
piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums
Informācija (ja tā ir zināma) par to
iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās daļu, kuru izraudzītais
pretendents plānojis nodot
apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi

RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, 27.12.2017.
plkst.11:00
SIA „Derox” – 104330.00 EUR – pretendents
un tā piedāvājums atbilst nolikuma prasībām,
tā piedāvātā līgumcena atbilst Pasūtītāja
budžeta iespējām; pretendents izvēlēts kā
vienīgais, jo otra pretendenta piedāvājums
noraidīts sakarā ar tā neatbilstību nolikuma
prasībām

-

Noraidītu pretendentu nav, jo abu pretendentu
kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām.
Pamatojoties uz nolikuma 4.5.2.punktu sakarā
ar neatbilstību nolikuma 3.6. un 3.7.punktu,
Līguma projekta (Nolikuma 3.pielikums) 1.3.
Pamatojums lēmumam par katru
un 6.1.2.punktu, kā arī Ministru kabineta
noraidīto pretendentu, kā arī par katru
2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr.208
iepirkuma procedūras dokumentiem
“Iekārtu elektromagnētiskās saderības
neatbilstošu piedāvājumu
noteikumi” un Ministru kabineta 2016. gada
12. aprīļa noteikumu Nr. 209 “Iekārtu
elektrodrošības noteikumi” prasībām ir
noraidīts pretendenta SIA “Kemek
Engineering” piedāvājums.
Konstatētie interešu konflikti un
Nav konstatēti
pasākumi, kas veikti to novēršanai

