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Iepirkums

„Rīgas Celtniecības koledžas atsevišķu telpu remontdarbi”
(Identifikācijas Nr.RCK 2016/2)
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Lēmums sagatavots un publicēts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta devītās daļas prasībām, atbilstoši Rīgas Celtniecības koledžas Iepirkumu
komisijas 18.07.2016. un 22.07.2016. sēžu protokolos ietvertajai informācijai un
pieņemtajiem lēmumiem.
/Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu, lēmumā, ar kuru
tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to
noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par
uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības./
1. Līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 18.07.2016.
plkst.10:30 saņemti astoņi piedāvājumi:
N.p.k. Pretendenta nosaukums Pretendenta reģ. Nr. Piedāvātā cena bez
Komercreģistrā
PVN
1.
SIA Pro Dev
40003776456
48084.22
2.
SIA Universbūve
40103890601
53202.66
3.
SIA SILEN
40003108469
43020.89
4.
SIA DDK Nami
40003900227
69705.52
5.
BŪVBALSTS
40103531183
59331.18
6.
SIA BK Māja
40103281730
46244.20
7.
SIA P.DUSSMANN
40003375103
58336.35
8.
SIA Firma “Frontons” 40003504263
55866.29
2. Iepirkumu komisija konstatēja, ka iesniegto piedāvājumu noformējums
atbilst nolikuma prasībām; visi pretendenti iesnieguši caurauklotus sējumus
„Oriģināls”, „Kopija” un CD.
3. Izskatot visu pretendentu iesniegtos dokumentus, komisija konstatēja,
ka pretendenti, to iesniegtie piedāvājumi un pievienotie dokumenti atbilst
nolikuma prasībām, izņemot:
1) SIA SILEN piedāvājumam nav pievienota nekāda informācija par vājstrāvu
tīklu speciālistu – nav pievienots ne būvprakses sertifikāts ugunsdzēsības un
apsardzes signalizācijas darbu vadīšanā, ne telekomunikāciju sistēmu un
tīklu būvdarbu vadīšanā, ne arī jebkāds cits dokuments vai pretendenta
skaidrojums, no kura Pasūtītājs varētu gūt informāciju par attiecīgo darbu
izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Līdz ar to Komisija atzīst, ka
pretendenta SIA SILEN piedāvājums neatbilst nolikuma 5.6.2. un
6.5.punktu prasībām, un pamatojoties uz nolikuma 7.2.4.punktu, Iepirkuma
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komisija vienbalsīgi atzīst pretendentu SIA SILEN par neizturējušu atlases
un kvalifikācijas pārbaudi, un nepielaiž pie tālākās vērtēšanas;
2) SIA Universbūve piedāvājumā norādīta galvenā būvuzņēmēja pieredze
piecos pēdējos gados līdz piedāvājuma atvēršanas dienai tikai vienas
publiskas ēkas būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā (darbi pabeigti,
objekts nodots ekspluatācijā), vai remonta darbos. Tā kā minētā pieredze
neatbilst nolikuma 5.5.punkta prasībām, pamatojoties uz nolikuma
7.2.4.punktu, Iepirkuma komisija vienbalsīgi atzīst pretendentu SIA
Universbūve par neizturējušu atlases un kvalifikācijas pārbaudi, un
nepielaiž pie tālākās vērtēšanas.
4. Izskatot lētāko nenoraidīto piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA
BK Māja iesniegtajā piedāvājumā kā ekvivalenti piedāvāti cita ražotāja izgatavoti
gaismekļi. Tā kā Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas par piedāvāto
gaismekļu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, pamatojoties uz
nolikuma 10.2.1.punktu Komisija vienbalsīgi nolemj pieprasīt pretendentam SIA
BK Māja iesniegt salīdzinošo tabulu kopā ar pierādījumiem (tehnisko
dokumentāciju u.c.), kas apliecina, ka SIA BK Māja piedāvātie gaismekļi
(lokālās tāmes „Mācību darbnīcas telpas remonts” pozīcija Nr.88; lokālās tāmes
„1.stāva telpu remonts” pozīcija Nr.76; lokālās tāmes „2.stāva telpu remonts”
pozīcija Nr.63) atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.
5. Pretendents SIA BK Māja pēc Iepirkumu komisijas 18.07.2016. pieprasījuma
21.07.2016. ir iesniedzis salīdzinošo tabulu kopā ar pierādījumiem (tehnisko
dokumentāciju), lai apliecinātu, ka SIA BK Māja piedāvātie gaismekļi (lokālās
tāmes „Mācību darbnīcas telpas remonts” pozīcija Nr.88; lokālās tāmes „1.stāva
telpu remonts” pozīcija Nr.76; lokālās tāmes „2.stāva telpu remonts” pozīcija
Nr.63) atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Izskatot iesniegtos dokumentus
komisija kopā ar pieaicināto ekspertu atzīst, ka SIA BK Māja piedāvātie
gaismekļi atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.
6. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents un tā iesniegtais piedāvājums
pilnībā atbilst instrukcijas prasībām; veic pārbaudi publiskos reģistros, vai
pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Tā kā pretendents nav
izslēdzams no dalības iepirkumā iepriekšminēto apstākļu dēļ, komisija
vienbalsīgi nolemj noslēgt iepirkuma līgumu ar SIA BK Māja, reģ. Nr.
40103281730, par Rīgas Celtniecības koledžas atsevišķu telpu remontdarbu
veikšanu saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, par kopējo līgumcenu 46244.20 EUR
(bez pievienotās vērtības nodokļa).

