Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Apkures granulu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas
vajadzībām (ID Nr.RCK 2016/3)
IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA,
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Rīgā, 2016.gada 24.novembrī

Nr.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:
Būvniecības katedras vadītājs J.Niedre,
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska,
jurists R.Beļevičs.
Protokolē:
jurists, par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu atbildīgā persona
R.Beļevičs.
Komisija ir lemttiesīga.
4. Iepirkuma identifikācijas nr.: RCK 2016/3.
5. Iepirkuma priekšmets: Apkures granulu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas
dienesta viesnīcas vajadzībām.
6. Visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji: zemākā piedāvātā līgumcena par 1
tonnu (ar piegādi un iepildīšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai).
7. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nolasa
pretendentu piedāvātās cenas par tonnu bez PVN:
N.p.k. Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģ. Nr.
Piedāvātā cena par
Komercreģistrā
tonnu bez PVN
1.
SIA Latgales granulas
52403034911
149.90
2.
SIA SBE Latvia Ltd
40003356780
156.65
3.
SIA HAG
50002054781
116.97
Komisija konstatē, ka iesniegto piedāvājumu noformējums atbilst instrukcijas
prasībām; visi pretendenti iesnieguši caurauklotus sējumus.
Komisijas priekšsēdētāja slēdz atklāto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

8.

Slēgtā sēdē Komisija uzsāk piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu.
Izskatot visu pretendentu iesniegtos dokumentus, konstatē, ka pretendenti, to
iesniegtie piedāvājumi un pievienotie dokumenti atbilst instrukcijas prasībām.

9.
Jurists R.Beļevičs veic pārbaudi publiskos reģistros, vai pretendents, kas
piedāvājis viszemāko cenu, 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 (par: 5, pret: nav, atturas: nav) nolemj:
8. Lēmums. Noslēgt iepirkuma līgumu ar SIA HAG, reģ. Nr. 50002054781, par
apkures granulu piegādi Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas
vajadzībām, cena par 1t 116.97 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 7.2.punktu, „Kā kopējais piegādes apjoms
līgumā tiks norādīts granulu daudzums tonnās, kādu par izvēlētā pretendenta
piedāvāto līgumcenu iespējams iegādāties par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā
piegādes līgumiem noteikto maksimālo līgumcenu”. Ņemot vērā minēto, līgumā
norādāmais kopējais piegādes apjoms ir 359 t, cena par 1t 116.97 EUR (bez
pievienotās vērtības nodokļa), kopējā līgumcena 41992.23 EUR (bez pievienotās
vērtības nodokļa).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja slēdz sēdi.
Komisijas locekļu paraksti

