NORAKSTS
Iepirkums
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam
„Rīgas 1.medicīnas koledžas 4. stāva gaiteņa remonts”
Rīgā
16.04.2013.
Nr. 01-19/183
Komisijas izveidošanas pamatojums: 03.06.2010. rīkojums Nr.98.
Iepirkumu komisija:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Sekretāre:

A.Cēbere – direktora vietniece studiju darbā
L.Golovača – galvenā grāmatvede
T.Barkāns – struktūrvienības vadītājs
R.Meija - pedagogs
I.Miķele – juriste

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam „Rīgas 1.medicīnas
koledžas 4. stāva gaiteņa remonts”
Konstatēja:
22.03.2013. Iepirkumu komisijas sēdē
Dienas kārtībā:
1. Vispārīgi jautājumi.
2. Piedāvājumu vērtēšana:
2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude;
2.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude;
2.3. Pretendentu tehnisko piedāvājumu pārbaude;
2.4. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana;
3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana.
1. Vispārīga informācija par iepirkumu:
Iepirkuma identifikācijas numurs: RPMK 2013/02
Pasūtītāja nosaukums: Rīgas 1.medicīnas koledža
Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas 1.medicīnas koledžas direktores
rīkojumu Nr.98
Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un Rīgas 1.medicīnas koledžas mājas lapā: 26.03.2013
Līguma priekšmeta apraksts: Rīgas1.medicīnas koledžas 4.stāva gaiteņa
remonts
Līgumi par pakalpojumiem iepirkumu tiks slēgti atbilstoši “Publisko
iepirkumu likuma” 8¹. panta noteiktajā kārtībā
Piedāvājuma izvēles kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīgas 1.medicīnas koledža, Rīgā, Tomsona
ielā 37, 2.stāvā, 23.kabinetā;
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Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 9.aprīlis, plkst.12:00;
Piedāvājumu derīguma termiņš: 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas
2. Piedāvājumu vērtēšana:
Sēdē piedalās visu iepirkumu komisijas locekļi.
Ziņo: Komisijas priekšsēdētāja A. Cēbere:
Līdz 2013.gada 9.aprīlim plkst. 12:00, ņemot vērā Rīgas 1.medicīnas koledžas
iepirkuma "Rīgas 1.medicīnas koledžas 4.stāva gaiteņa remonts" piedāvājumu
reģistru, iesniegti šādi Pretendentu piedāvājumi.
Piedāvājumi iesniegti šādā secībā:
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendents
SIA "Broweks"
SIA "Pro Dev"
SIA "MadikenaS"
SIA "Perfekt Būve"
SIA "Fināls"

Iesniegšanas laiks
04.04.13. plkst. 15:07
08.04.13. plkst. 11:50
09.04.13. plkst. 09:30
09.04.13. plkst. 10:30
09.04.13. plkst. 11:10

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude.
Iepirkumu komisija izvērtējot
iesniegto Pretendentu piedāvājumu atbilstību
noteiktajām noformējuma prasībām secina, ka iesniegtie piedāvājumi atbilst visām
nolikumā 4.1. punktā noteiktajām noformējuma prasībām. Iepirkuma komisija
pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma nolikumā ietvertajiem
nosacījumiem turpina vērtēt piedāvājumus.
2.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude.
Komisija vērtē Pretendentu iesniegto piedāvājumu atlases dokumentus:
2.2.1. Pretendents SIA „Browex” nav iesniedzis apliecinājumus par maksātnespējas
un nodokļu parādu neesamību.
Komisijas locekļi ar 0 balsīm "PAR", 4 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti neatbilst iepirkuma nolikuma
4.2.punkta prasībām un izslēdz SIA „Browex” no turpmākās dalības iepirkumā.
2.2.2. SIA "Pro Dev" iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma
4.2.punkta prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma 4.2.punkta
prasībām.
2.2.3. SIA "MadikenaS" iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma
4.2.punkta prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma 4.2.punkta
prasībām.
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2.2.4. SIA "Perfekt Būve" iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma
4.2.punkta prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma 4.2.punkta
prasībām.
2.2.5. SIA "Fināls" iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma
4.2.punkta prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma 4.2.punkta
prasībām.
2.3. Pretendentu tehnisko piedāvājumu pārbaude.
Komisija vērtē iesniegtos pretendentu tehniskos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma
nolikuma 4.3.punkta prasībām.
2.3.1. SIA "Pro Dev" tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentācijas
4.3.1.punkta prasībām un MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", jo tehniskā
piedāvājuma tāmē nav norādīts:
- pēc kāda gada tirgus cenām tāme sastādīta;
- tāmes sākumā nav norādītas tāmes izmaksas;
- tāmes sākumā un beigās nav norādīti tāmes sastādīšanas un pārbaudīšanas datumi;
- būvdarbu kodi.
Komisijas locekļi ar 0 balsīm "PAR", 4 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma
4.3.punkta prasībām un izslēdz SIA „Pro Dev” no turpmākās dalības iepirkumā.
2.3.2. SIA "MadikenaS" tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentācijas
4.3.1.punkta prasībām un MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", jo tehniskā
piedāvājuma tāmē nav norādīts:
- pēc kāda gada tirgus cenām tāme sastādīta;
- tāmes sākumā un beigās nav norādīti tāmes sastādīšanas un pārbaudīšanas datumi;
- būvdarbu kodi;
- tāmes sastādītājs;
- tāmes pārbaudītājs;
- sertifikāta Nr.;
- virsizdevumi;
- peļņa;
- darba devēja sociālais nodoklis;
- pavisam kopā kopējās izmaksas.
Komisijas locekļi ar 0 balsīm "PAR", 4 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta piedāvājuma tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma
4.3.punkta prasībām un izslēdz SIA „MadikenaS” no turpmākās dalības iepirkumā.
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2.3.3. SIA "Perfekt Būve" tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma dokumentācijas

4.3.1.punkta prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 4.3.punkta
prasībām.
2.3.4. SIA "Fināls" tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma dokumentācijas
4.3.1.punkta prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 4.3.punkta
prasībām.
2.4. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana.
Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumus vērtē atbilstoši iepirkuma dokumentācijas
5.punktam, kurā norādīti kritēriji un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu skaitlisko
vērtējumu aprēķinu pēc formulas.
Kritēriji

Maksimālā skaitliskā
vērtība
20

Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš
Cena (bez PVN)

80

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits

100

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:
P = ΣKvid. + C, kur
P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa;
C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar
formulu:

Czc
N , kur
C= C
pc
C zc – viszemākā piedāvātā cena,
C pc – vērtējamā piedāvājuma cena,
N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Piedāvājuma cena bez
PVN

Piedāvātais
garantijas termiņš

SIA Fināls

9626.00

48

Maksimālais
vērtējums pēc
formulas
100

SIA Perfekt Būve

9631.10

48

99.96

Pretendenti
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SIA Fināls:
C = (9626.00/9626.00 ) x 80 = 80
P = 80+20= 100
SIA Perfekt Būve:
C = (9626.00/9631.10) x 80 = 79.96
P = 79.96+20 = 99.96
Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums, kurš ieguvis augstāko
saimnieciski izdevīgāko vidējo vērtējumu ir SIA „Fināls ” ar finanšu piedāvājumu
LVL 9626.00 bez PVN ar remontdarbu garantijas termiņu 48 mēneši.
Ņemot vērā Rīgas 1.medicīnas koledžas iepirkumā "Rīgas 1.medicīnas koledžas
4.stāva gaiteņa remonts" pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājuma
atbilstību nolikuma prasībām, iepirkuma komisija
NOLĒMA:
1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumus slēgt ar SIA "Fināls", par kopējo
līgumsummu Ls 9626.00 (bez PVN) ar remontdarbu garantijas laiku 48 mēneši;
2) nosūtīt SIA "Fināls" pieprasījumu iesniegt izziņas par nodokļu parādu un
maksātnespējas procesa neesamību saskaņā ar iepirkumu dokumentācijas 4.2.2.,
4.2.3.punktu;
3) nosūtīt pretendentiem paziņojumu par komisijas pieņemto lēmumu;
4) ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājas lapā.
Citu jautājumu vai iebildumu nav

Komisijas priekšsēdētāja:

paraksts

A.Cēbere

Komisijas locekļi:

paraksts

T.Barkāns

paraksts

L.Golovača

paraksts

R.Meija

paraksts

I. Miķele

Komisijas sekretāre
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