Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde”
identifikācijas Nr. RCK 2018/5
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
LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Rīgā, 2019. gada 11. janvārī

Nr.2018/5-2

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 2019. gada 7. janvāra rīkojumu
Nr.01-2/8
3. Iepirkumu komisijas sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – direktora p.i. S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks – jurists R.Beļevičs;
Iepirkumu komisijas locekļi:
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska,
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 un tā
iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.
6. ERAF projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/006 vadītāja L.Krāģe informē, ka, lai gan
pretendenta piedāvātās preces cena pārsniedz Projekta līgumā paredzēto attiecīgās
iekārtas plānoto cenu, tomēr piedāvātā līgumcena atbilst Pasūtītāja finanšu

iespējām kopējo piešķirto Projekta līdzekļu ietvaros, kas saskaņā ar Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras norādījumiem ir pieļaujami.
7. R.Beļevičs veic pārbaudi publiskos reģistros par stāvokli uz 10.01.2019. un
11.01.2019., vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas
nosacījumiem; konstatē, ka pretendents nav izslēdzams.
8. Komisija apspriežas un vienbalsīgi (par-4, pret, atturas – nav) nolemj:
noslēgt iepirkuma līgumu par gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegādi
ar pretendentu SIA „IRBEST”, reģ. Nr. 40003843827, par pretendenta
piedāvāto līgumcenu 13019.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja slēdz sēdi.
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