Atklāts konkurss

„Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums”
identifikācijas Nr. RCK 2018/2
/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

2018.gada 27.jūlijā
Rīgas Celtniecības koledža, reģ. Nr. 90000025357
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
RCK 2018/2
Atklāts konkurss
Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojuma piegāde
05.06.2018.; paziņojums par izmaiņām 18.06.2018.

1) Iepirkumu un grozījumus izsludinājusi Iepirkumu
komisija, kas 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;
Iepirkuma komisijas sastāvs un
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska;
tās izveidošanas pamatojums
jurists R.Beļevičs.
2) Lēmumu pieņēmusi Iepirkumu komisija, kas izveidota
ar RCK direktores p.i. Sandras Sviķes 2018.gada 20.jūlija
rīkojumu Nr.01-2/54 sekojošā sastāvā:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja –
RCK direktora vietniece studiju un pētniecības darbā
S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas locekļi:
Atudiju daļas lietvede A.Kokina;
jurists R.Beļevičs
Iepirkuma procedūras dokumentu jurists R.Beļevičs, Starptautisko projektu koordinatore
sagatavotāji
L.Krāģe
Pieaicinātie eksperti
1) sākotnējais termiņš 26.06.2018.;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2) sakarā ar iepirkumu dokumentācijas izmaiņām termiņš
pagarināts līdz 02.07.2018.

To piegādātāju nosaukumi, kuri ir
iesnieguši piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas (bez PVN)

Iepirkuma 1.daļā:
SIA „Derox” – 42283,00 EUR
Iepirkuma 2.daļā:
1) SIA „Derox” – 40800,00 EUR;
2) SIA “ULTRAN” – 81118,00 EUR
Iepirkuma 3.daļā piedāvājumi nav iesniegti

Piedāvājumu atvēršanas vieta,
datums un laiks

RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, 02.07.2018. plkst.11:00

Tā pretendenta (vai pretendentu)
nosaukums, kuram (vai kuriem)
piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena, kā arī piedāvājumu
izvērtēšanas kopsavilkums un
piedāvājuma izvēles pamatojums

Iepirkuma 1.daļā:
SIA „Derox” – 42283,00 EUR – vienīgais pretendents un
tā iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām;
piedāvātā līgumcena atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām.
Iepirkuma 2.daļā:
SIA „Derox” – 40800,00 EUR.
Abi pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi atbilst
nolikuma prasībām. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „Derox”, jo tas piedāvājis zemāku
līgumcenu, kā arī piedāvātā līgumcena atbilst Pasūtītāja
budžeta iespējām.
Iepirkuma 3.daļā iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo
3.daļā piedāvājumi nav iesniegti

Informācija (ja tā ir zināma) par
to iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās daļu, kuru
izraudzītais pretendents plānojis
nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi

-

ja piedāvājumu iesniedzis tikai
viens piegādātājs, – pamatojums
iepirkuma procedūras
nepārtraukšanai

Iepirkuma 1.daļā piedāvājumu iesniedzis tikai viens
piegādātājs. Iepirkumu komisija atzinusi, ka pretendentu
atlases prasības konkrētajā iepirkumā ir objektīvas un
samērīgas – ne attiecībā uz finansiālajām, ne
profesionālajām spējām nav izvirzītas pārmērīgas prasības,
kas varētu iespaidot pretendentu loku. Veicot tirgus izpēti
jau ERAF projekta pieteikuma sagatavošanas gaitā (sākot
no 2016.g.) konstatēts, ka vairāku tirgū darbojošos
uzņēmumu, kas piegādā analoģiskas laboratorijas iekārtas,
finansiālās un profesionālās spējas daudzkārt pārsniedz
šajā iepirkumā izvirzītās prasības. Uz pārmērīgām
prasībām nav norādījusi arī Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra, kas, veicot iepirkuma pirmspārbaudi,
16.07.2018. sniedza pozitīvu atzinumu.

Pamatojums lēmumam par katru
noraidīto pretendentu, kā arī par
katru iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošu
piedāvājumu
Konstatētie interešu konflikti un
pasākumi, kas veikti to
novēršanai

Noraidītu pretendentu, kā arī iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu nav.

Nav konstatēti

