Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde”
identifikācijas Nr. RCK 2018/4
ERAF projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/006 “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas
modernizācija” ietvaros (8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”)

IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
PIEDĀVĀJUMA ATVĒRŠANA UN LĒMUMS PAR IEPIRKUMA
IZBEIGŠANU
Rīgā, 2018. gada 27. decembrī

Nr.2018/4-2

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk –
RCK), reģ. Nr. 90000025357, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050.
2. Iepirkumu komisija izveidota ar RCK direktores 2014. gada 26. novembra
rīkojumu Nr.01-2/104
3. Iepirkumu komisijas sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – direktore I.Lūse
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece – direktora vietniece studiju un
pētniecības darbā S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas locekļi:
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska,
jurists R.Beļevičs.
Nepiedalās: Iepirkumu komisijas loceklis Būvniecības katedras vadītājs J.Niedre.
Komisija ir lemttiesīga.
Pieaicinātā persona: iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja un ERAF projekta
Nr. 8.1.4.0/17/I/006 vadītāja L.Krāģe.
Protokolē: jurists R.Beļevičs.
4. Piedāvājumu iesniedzis viens pretendents:
SIA “IRBEST”, reģ. Nr. 40003843827; piedāvātā līgumcena bez pievienotās
vērtības nodokļa: 13019.00 EUR.
5. Iepirkumu komisija veic pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma pārbaudi
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un nolikuma prasībām. Izskatot iesniegto
dokumentāciju un uzklausot par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu atbildīgo
personu R.Beļeviča un L.Krāģes atzinumu, komisija atzīst, ka Pretendents atbilst
izvirzītajām prasībām, taču pretendenta iesniegtais piedāvājums izvirzītajām
prasībām neatbilst – saskaņā ar pievienoto ražotāja dokumentāciju iekārtas

minimālā gaisa plūsma pie 50 Pa ir 14 m3/h, lai gan tehniskajā specifikācijā tika
pieprasīta 12 m3/h vai zemāka. Tā kā nav iesniegts nolikumam atbilstošs
piedāvājums, iepirkums izbeidzams bez rezultāta.
6. Komisija apspriežas un vienbalsīgi (par-4, pret, atturas – nav) nolemj:
izbeigt iepirkumu „Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde”,
identifikācijas Nr. RCK 2018/4.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja slēdz sēdi.
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