Atklāts konkurss

„Elektroenerģijas piegāde”
identifikācijas Nr. RCK 2019/1

IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Rīgā, 2019. gada 30. aprīlī

Nr.2019/1-3

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk –
RCK), reģ. Nr. 90000025357, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050.
2. Iepirkumu veic ar RCK direktores 2019. gada 7. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/8
izveidota Publisko iepirkumu komisija
3. Iepirkumu komisijas sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – direktora p.i. S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks – jurists R.Beļevičs;
Iepirkumu komisijas locekļi:
Būvniecības katedras vadītājs J.Niedre,
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska.
Komisija ir lemttiesīga.
Protokolē: jurists R.Beļevičs.
4. Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde RCK vajadzībām atbilstoši
tehniskajai specifikācijai, CPV kods: 09310000-5 (elektrība).
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.
6. Iepirkumā iesniegti 4 piedāvājumi. Komisijas locekļi tos izskatījuši un atzīst, ka
pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām. Visi pretendenti
reģistrēti elektroenerģijas tirgotāju reģistrā (pārbaudīts Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas mājas lapā www.sprk.gov.lv).
7. par iepirkumu dokumentāciju atbildīgais darbinieks, jurists R.Beļevičs veicis
pārbaudi, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Tādas konstatētas Geton Energy
SIA iesniegtajā piedāvājumā. Veikts aritmētisku kļūdu labojums, kā rezultātā labotā
piedāvājuma summa ir 26372,74 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, par ko
24.04.2019. paziņots pretendentam.
8. R.Beļevičs informē, ka pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu
– Geton Energy SIA pēc RCK pieprasījuma 25.04.2019. iesniedzis Lietuvas
Republikas Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru departamenta izdotas izziņas
ar apliecinātiem tulkojumiem latviešu valodā par to, ka pretendenta valdes locekļi –
Lietuvā dzīvojošas personas – nav sodīti. Izziņas izdotas vēlāk, nekā sešus mēnešus
pirms iesniegšanas dienas, līdz ar to ir izpildītas Publisko iepirkumu likuma
(turpmāk – PIL) 41. panta trešās daļas un 42. panta desmitās daļas prasības.
9. R.Beļevičs, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, veic pārbaudi publiskos
reģistros uz 23.04.2019. un 30.04.2019., vai pretendents nav izslēdzams no dalības
iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minēto apstākļu dēļ. Konstatēts, ka
nav izslēdzams.

10. R.Beļevičs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas
sistēmā http://sankcijas.kd.gov.lv/ veicis pārbaudi, vai pretendents, tā dalībnieki vai
amatpersonas nav iekļautas sankciju sarakstos. Konstatēts, ka nav iekļautas.
11. Tā kā pretendents, kas iesniedzis Nolikumam atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko
cenu, nav izslēdzams no dalības iepirkumā iepriekšminēto PIL vai Nolikumā
noteikto apstākļu dēļ, komisija vienbalsīgi (par: 4, pret: nav, atturas: nav) nolemj:
Noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma pielikumā pievienotajam līguma
projektam ar pretendentu Geton Energy SIA, reģ. Nr. 40103642991, par
elektroenerģijas piegādi par pretendenta piedāvāto līgumcenu 24 mēnešiem
26372,74 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Sēde tiek slēgta.
komisijas priekšsēdētāja S.Sviķe
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komisijas priekšsēdētājas vietnieks, protokolēja R.Beļevičs

komisijas locekle R.Baradovska
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Komisijas loceklis J.Niedre
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