IZRAKSTS
(Apkopoti iepirkumu komisijas protokoli:
04.07.2016. Protokols Nr.2;
04.07.2016. Protokols Nr.3.
05.07.2016. Protokols Nr.4.)
Rīgas 1.medicīnas koledža
Iepirkums
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam
„ Mīkstā inventāra piegāde”
Rīgā
04.07.2016.
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Sekretāre:

Protokols Nr.2
A.Cēbere – direktora vietniece studiju darbā
L.Golovača – galvenā grāmatvede
R.Meija - pedagogs
K.Resnā – dienesta viesnīcas vadītāja
I.Miķele – juriste

Komisijas izveidošanas pamatojums: 16.06.2016. rīkojums Nr.1.14./98
Darba kārtībā:
1. Vispārīgi jautājumi.
2. Apliecinājumu parakstīšana.
3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude atbilstoši nolikuma
4.1.punktam un atvēršana.
Konstatēja:
Iepirkumu komisijas sēdē
1. Vispārīga informācija par iepirkumu:
 Iepirkuma identifikācijas numurs: RPMK 2016/05
 Pasūtītāja nosaukums: Rīgas 1.medicīnas koledža
 Iepirkumu komisija izveidota ar Rīgas 1.medicīnas koledžas direktores
27.05.2016. rīkojums Nr.1.14./98
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un Rīgas 1.medicīnas koledžas mājas lapā: 20.06.2016.
 Līguma priekšmeta apraksts: Mīkstā inventāra piegāde
 Līgums par būvdarbiem tiks slēgts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.
pantā noteiktajā kārtībā
 Piedāvājuma izvēles kritēriji: atbilstība nolikumā norādītajām prasībām,
viszemākā cena
 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīgas 1.medicīnas koledža, Rīgā, Tomsona
ielā 37, 2.stāvā, 23.kabinetā
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 4. jūlijs, plkst.12:00

2. Apliecinājumu parakstīšana.
Iepirkuma komisija uz sēdi nav ieradusies pilnā sastāvā, jo R.Meija atrodas ikgadējā
atvaļinājumā. Komisija ir lemt tiesīga.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Cēbere atklāj sēdi un nolasa pretendentu
sarakstu, kuri iesnieguši piedāvājumus iepirkumam „Mīkstā inventāra piegāde”.
Iepirkumu komisija un komisijas sekretāre paraksta apliecinājumus, ka visa informācija
par iepirkuma procesu, pretendentu piedāvājumiem, to vērtēšanu netiks izpausta.
3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude atbilstoši nolikuma
4.1.punktam un atvēršana.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Cēbere nosauc pretendentus, kuri iesnieguši
piedāvājumus iepirkumam „Mīkstā inventāra piegāde”:
Nr.p.
Pretendents
Iesniegšanas laiks
k.
1. 1SIA “Floriana”
04.07.2016. plkst. 9.32
2. SIA “Katūns”
04.07.2016. plkst. 10.45
Iepirkumu komisija atver pretendentu piedāvājumus iesniegšanas kārtībā, nosauc finanšu
piedāvājumu un pārbauda pretendenta piedāvājuma noformējumu:
a. SIA “Floriana” finanšu piedāvājums:
- 1. Daļa - EUR 3240.00 bez PVN;
- 2. Daļa - EUR 6840.00 bez PVN;
- 3. Daļa - EUR 180.00 bez PVN.
Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma 4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
b. SIA “Katūns” finanšu piedāvājums:
- 1. Daļa - EUR 5970.00 bez PVN;
- 2. Daļa - EUR 1800.00 bez PVN;
- 3. Daļa - EUR 220.00 bez PVN;
- 4. Daļa - EUR 611.00 bez PVN;
- 5. Daļa - EUR 665.60 bez PVN.
Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma 4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
KOMISIJA NOLEMJ:
Atzīt par atbilstošu piedāvājuma noformējumu nolikuma 4.1.punktam pretendentiem
SIA “Floriana”, SIA “Katūns”.
04.07.2016.
Darba kārtība:
1. Pretendentu nodokļu parādu pārbaude.

Protokols Nr.3

2. Atlases dokumentu pārbaude.
3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude.
Iepirkuma komisija uz sēdi nav ieradusies pilnā sastāvā, jo R.Meija atrodas ikgadējā
atvaļinājumā. Komisija ir lemt tiesīga.
1. Pretendentu nodokļu parādu pārbaude.
Komisijas locekle Lilija Golovača informē, ka portālā Elektronisko iepirkumu sistēma
saņemtas e-izziņas. Komisija konstatē, ka saskaņā ar e-izziņām SIA “Katūns”, SIA
“Floriana” 20.06.2016. – dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas
lapā pretendentiem nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniegtu EUR 150.
Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenti SIA “Katūns”, SIA “Floriana” atbilst
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (5) daļas nosacījumiem un tiek turpina dalību
iepirkumā.
2. Atlases dokumentu pārbaude.
Iepirkuma komisijas vērtē pretendenta iesniegtos atlases dokumentus un konstatē, ka:
2.1. SIA “Floriana” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām.
Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām;
2.2.SIA “Katūns” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām.
Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.
KOMISIJA NOLEMJ:
Atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām pretendentiem SIA
“Floriana”, SIA “Katūns” un pretendenti turpina dalību iepirkumā.
3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude.
Iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus un konstatē, ka:
3.1. SIA “Floriana” – tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā noteiktajām
prasībām;
Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS” pieņem
lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma
4.3.punkta prasībām.
3.2. SIA “Katūns” - tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS” vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst iepirkuma
nolikuma 4.3.punkta prasībām.

KOMISIJA NOLEMJ:
Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām pretendentam
SIA “Floriana”, SIA “Katūns” un pretendenti turpina dalību iepirkumā.
05.07.2016.

Protokols Nr.4

Darba kārtība:
1. Finanšu piedāvājumu pārbaude un viszemāko finanšu piedāvājumu noteikšana.
2. Iepirkuma “Mīkstā inventāra piegāde” uzvarētāju noteikšana.
1. Finanšu piedāvājumu pārbaude un viszemāko finanšu piedāvājumu
noteikšana piedāvājuma noteikšana.
Iepirkuma komisija uz sēdi nav ieradusies pilnā sastāvā, jo R.Meija atrodas ikgadējā
atvaļinājumā. Komisija ir lemt tiesīga.
1.1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Cēbere ziņo, ka elektroniski saņemta SIA
Floriana vēstule par konstatētu kļūdu – 1.daļas SIA Floriana finanšu piedāvājumā
cena norādīta nepareiza, jo par kļūdaino cenu preci nevar piegādāt, pareizā cena
1.daļas 1 vienības cena bez ir 45.60 EUR bez PVN, summa 6840.00 EUR bez PVN.
1.2. Iepirkuma komisijas vērtē pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, SIA
Floriana 05.07.2016. vēstuli Nr.05/07/16 un konstatē, ka iesniegtie finanšu
piedāvājumi atbilst nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām un ar viszemāko
cenu ir iesniegti finanšu piedāvājumi šādiem pretendentiem:
1.2.1. SIA “Katūns” 1.daļas piegādei par kopējo summu EUR 5970.00 bez PVN;
1.2.2. SIA “Katūns” 2.daļas piegādei par kopējo summu EUR 1800.00 bez PVN;
1.2.3. SIA “Floriana” 3.daļas piegādei par kopējo summu EUR 180.00 bez PVN;
1.2.4. SIA “Katūns” 4.daļas piegādei par kopējo summu EUR 611.00 bez PVN;
1.2.5. SIA “Katūns” 5.daļas piegādei par kopējo summu EUR 665.60 bez PVN.
KOMISIJA NOLEMJ:
1. Finanšu piedāvājumi atbilst nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām
pretendentiem: SIA “Floriana”, SIA “Katūns” un minētie pretendenti turpina dalību
iepirkumu procedūrā.
2. Finanšu piedāvājumus ar viszemāko cenu atzīt pretendentiem:
2.1. SIA “Katūns” 1.daļas piegādei par kopējo summu EUR 5970.00 bez PVN;
2.2. SIA “Katūns” 2.daļas piegādei par kopējo summu EUR 1800.00 bez PVN;
2.3. SIA “Floriana” 3.daļas piegādei par kopējo summu EUR 180.00 bez PVN;
2.4. SIA “Katūns” 4.daļas piegādei par kopējo summu EUR 611.00 bez PVN;
2.5. SIA “Katūns” 5.daļas piegādei par kopējo summu EUR 665.60 bez PVN.
2. Iepirkuma procedūras “Mīkstā inventāra piegāde” uzvarētāja noteikšana.
Komisijas locekle Lilija Golovača informē, ka portālā Elektronisko iepirkumu sistēma
saņemtas e-izziņas. Komisija konstatē, ka saskaņā ar e-izziņām SIA “Katūns”, SIA

“Floriana” 05.07.2016. – dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu :
- nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniegtu EUR 150;
- nav aktuālo datu par maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas
procesu, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība,
Komisijas locekļi ar 3 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenti SIA “Katūns”, SIA “Floriana” atbilst
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (5) daļas nosacījumiem un tiek piešķirtas tiesības
slēgt piegādes līgumu un pasludināti par iepirkumu procedūras “Mīkstā inventāra
piegāde” uzvarētājiem.
KOMISIJA NOLEMJ:
1. Par iepirkuma „Mīkstā inventāra piegāde” uzvarētājiem atzīt SIA “Katūns” –
1., 2., 4., 5. daļas piegādei, SIA “Floriana” - 3. daļas piegādei.
2. Paziņot pretendentiem par iepirkumu procedūras „ Mīkstā inventāra piegāde”
rezultātiem.
3. Slēgt piegādes līgumu ar iepirkuma “Mīkstā inventāra piegāde” uzvarētājiem
SIA “Katūns” – 1., 2., 4., 5. daļas piegādei, SIA “Floriana” - 3. daļas piegādei.
4. Paziņot IUB par iepirkumu procedūras „ Mīkstā inventāra piegāde” rezultātiem.



Citu jautājumu vai iebildumu nav.
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