Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Būvmateriālu testēšanas laboratorijas telpu remonts”
identifikācijas Nr. RCK 2017/1

IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
Iesniegto piedāvājumu atvēršana
Rīgā, 2017. gada 19. jūnijā

Nr.2017/1-2

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.
Komisija ir lemttiesīga.
Protokolē: jurists R.Beļevičs.
4. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nolasa
pretendentu piedāvātos garantijas termiņus un līgumcenas bez PVN:
N.p.k. Pretendenta nosaukums

1.

Pretendenta reģ. Nr.
Komercreģistrā

Piedāvātais
garantijas
termiņš
mēnešos
60

Piedāvātā
cena
EUR, bez
PVN
24804.69

PS „Būvsabiedrība Ota
40003613290
un partneri”
2.
SIA Universbūve
40103890601
36
33700.50
3.
SIA „Preiss Būve”
40003607754
60
35883.94
4.
SIA "Cleanhouse"
40003371991
60
23.753.99
5.
SIA „Burtnieks R”
40003252913
28273.47
6.
SIA BK Māja
40103281730
60
24927.00
7.
personu grupa SIA
40103329844;
60
26312.41
„BD&C” un SIA
40003354258
„Vektors Plus”
8.
SIA Firma “Frontons”
40003504263
60
26208.72
Komisija konstatē, ka iesniegto piedāvājumu noformējums atbilst nolikuma
prasībām; visi pretendenti iesnieguši caurauklotus sējumus „Oriģināls”, „Kopija” un
CD, izņemot:
personu grupa SIA „BD&C” un SIA „Vektors Plus” nav iesniegusi
caurauklotu sējumu „Kopija”;

-

SIA „Burtnieks R” iesniegusi Pieteikumu/finanšu piedāvājumu bez
1.lappuses, kā rezultātā nav informācijas par pretendenta piedāvāto
garantijas termiņu.
Komisijas priekšsēdētāja slēdz atklāto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

5. Slēgtā sēdē Komisija uzsāk piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu.
5.1. Tā kā SIA „Burtnieks R” iesniegusi Pieteikumu/finanšu piedāvājumu bez
1.lappuses, kā rezultātā nav informācijas par pretendenta piedāvāto garantijas termiņu,
uzskatāms, ka nav iesniegti pieprasītie dokumenti. Pamatojoties uz Nolikuma
11.2.punktu, Komisija vienbalsīgi („par” – 5, „pret”, „atturas” – nav) nolemj: atzīt SIA
„Burtnieks R” piedāvājumu par neatbilstošu un no turpmākas izvērtēšanas izslēgt.
5.2. Izskatot to trīs pretendentu iesniegtos dokumentus, kuri piedāvājuši
visgarāko garantijas termiņu un viszemākās cenas (PS „Būvsabiedrība Ota un
partneri”, SIA "Cleanhouse" un SIA BK Māja), Komisija konstatē, ka minētie
pretendenti, to iesniegtie piedāvājumi un pievienotie dokumenti atbilst nolikuma
prasībām.
5.3. Tā kā pretendenta, kuram, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības - SIA
"Cleanhouse", piedāvājumā Komisija konstatē nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes,
vienbalsīgi („par” – 5, „pret”, „atturas” – nav) nolemj pieprasīt sniegt pretendentam
skaidrojumu Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā par sekojošām
tāmes pozīcijām:
1) Būvgružu utilizācija (Nr. 2, 14, 56, 96);
2) Reģipša griestu izveide uz metāla karkasa (Nr. 29);
3) El.sadale (Nr. 35, 72, 115);
4) sadales kārba v/a 24mod (Nr. 36, 73, 116).
Sēde tiek slēgta.
komisijas priekšsēdētāja I.Lūse

/paraksts/

priekšsēdētājas vietniece S.Sviķe

/paraksts/

komisijas locekle R.Baradovska

/paraksts/

Komisijas loceklis J.Niedre

/paraksts/

Komisijas loceklis, protokolēja
R.Beļevičs

/paraksts/

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Būvmateriālu testēšanas laboratorijas telpu remonts”
identifikācijas Nr. RCK 2017/1
IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma noslēgšanu
Rīgā, 2017. gada 22. jūnijā

Nr.2017/1-3

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.
Komisija ir lemttiesīga.
Protokolē: jurists R.Beļevičs.
4. Komisijas priekšsēdētāja atklāj sēdi un ziņo, ka saņemta pretendenta SIA
"Cleanhouse" atbilde uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu – skaidrojums par
nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Komisija izvērtē sniegto skaidrojumu un
atzīst, ka pretendenta piedāvājums ir reāli izpildāms par tajā norādītajām cenām.
5. par iepirkumu dokumentāciju atbildīgais darbinieks, jurists R.Beļevičs veic
pārbaudi publiskos reģistros, vai pretendents, kas piedāvājis viszemāko cenu, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā
minēto apstākļu dēļ. Tā kā pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā
iepriekšminēto apstākļu dēļ, komisija vienbalsīgi (par: 5, pret: nav, atturas: nav)
nolemj:
6. Lēmums. Noslēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu SIA "Cleanhouse", reģ.
Nr. 40003371991, par Būvmateriālu testēšanas laboratorijas telpu remonta
darbu veikšanu par pretendenta piedāvāto līgumcenu 23`753,99 EUR (bez
pievienotās vērtības nodokļa).
Sēde tiek slēgta.

komisijas priekšsēdētāja I.Lūse

/paraksts/

priekšsēdētājas vietniece S.Sviķe

/paraksts/

komisijas locekle R.Baradovska

/paraksts/

Komisijas loceklis J.Niedre

/paraksts/

Komisijas loceklis, protokolēja
R.Beļevičs

/paraksts/

