Id.nr. CSDD 2018/07
Iepirkuma komisijas
LĒMUMS
Rīgā

2018.gada 13.aprīlī

Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Iepirkuma nosaukums Būvdarbi Latvijas teritorijā
Identifikācijas numurs CSDD 2018/07
Iepirkuma metode Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Publikācija CSDD mājas lapā/ 28.03.2018.
IUB PVS sistēmā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2018. līdz 10.00
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs Direktora vietnieks Ģirts Rorbaks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Vispārējās daļas priekšnieks Dzintars Innuss
Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks
Komisijas loceklis
Kaspars Aksenoks
Vispārējās daļas celtniecības darbu koordinators Aigars
Komisijas loceklis
Rudzītis
Vispārējās daļas būvju uzturēšanas un attīstības
Komisijas loceklis
speciālists Jānis Riekstiņš
Informācija par pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus
Pretendents, piedāvājuma
SIA “RCI Gulbene” 11.04.2018. 10.00 EUR 415 486,56
iesniegšanas datums, laiks
SIA “RBC TRANS” 11.04.2018. 16.25 EUR 390 270,52
piedāvātā līgumcena eiro (bez
SIA “AB BŪVNIECĪBA” 12.04.2018. 9.33 EUR 335 571,49
PVN)
Informācija par SIA “RCI Gulbene”, SIA “RBC TRANS”,
Dokuments: EIS izziņa –
SIA “AB BŪVNIECĪBA” nodokļu nomaksu piedāvājumu
NAV konstatēts
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā – 12.04.2018.
pārkāpums
Informācija par SIA “RCI Gulbene”,
SIA “AB BŪVNIECĪBA” piedāvājuma vērtēšanu
Atlases dokumenti Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām
Tehniskais piedāvājums Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām
Finanšu piedāvājums Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām
Informācija par SIA “RBC TRANS” piedāvājuma vērtēšanu
Nav sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām. SIA “RBC TRANS”
kvalifikācija nav atbilstoša šī iepirkuma nolikuma 4.4.2.3.punktam (pretendents
iepriekšējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un vēlāk) ir veicis
inženiertīklu izbūves darbus – ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija,
elektrība (vismaz 3 no minētajiem darbiem vienlaicīgi ir jābūt veiktiem vienā
Atlases objektā) vismaz 5 (piecos) dažādos objektos).
dokumenti Proti, no uzrādītajiem 5 objektiem tikai 3 objektos ir izpildīta prasība – 3 no
minētajiem inženiertīklu izbūves darbiem vienlaicīgi ir veikti vienā objektā, līdz
ar to nav izpildīta šī iepirkuma nolikuma 4.4.2.3.punkta prasība, kura paredz
kvalifikācijas izpildi tikai ar 5 atbilstošiem objektiem.
Līdz ar to SIA “RBC TRANS” piedāvājums atbilstoši Nolikuma 7.2.punkta
noteikumiem tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā un tālāk netiek vērtēts.
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Informācija par atbilstošo piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar noteikto piedāvājumu
izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Maksimālais
punktu skaits

SIA “RCI Gulbene”

Piedāvājuma cena (C)

70

335 571,49/415 486,56
X70=56,54

SIA “AB
BŪVNIECĪBA”
335 571,49/335 571,49
X70=70

Pakalpojuma kvalitātes
vadības sistēma (K)

30

10

10

100

66,54

80

Atbilstoši nolikuma 2.3.punktam par Nolikuma 2.1.punktā minēto iepirkuma priekšmetu tiks
slēgta vispārīgā vienošanās ar ne vairāk kā 5 (pieciem) piegādātājiem (ja piedāvājums
iesniedz mazāks skaits, tad vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar visiem nolikuma prasībām
atbilstošajiem pretendentiem – konkrētajā gadījumā diviem, proti, SIA “RCI Gulbene” un
SIA “AB BŪVNIECĪBA”). Turklāt saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 2.2.punktu vispārīgās
vienošanās termiņš – 12 mēneši vai līdz summai – 120 000 eiro, līdz iestājas kāds no šiem
noteikumiem.
Informācija par SIA “RCI Gulbene”, SIA “AB BŪVNIECĪBA” Dokuments: EIS izziņa –
nodokļu nomaksu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
NAV konstatēts
– 12.04.2018.
pārkāpums
Informācija par SIA “RCI Gulbene”, SIA “AB BŪVNIECĪBA” Dokuments: EIS izziņa
nodokļu nomaksu dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
NAV konstatēts
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – 13.04.2018.
pārkāpums
Informācija, ka NAV pasludināts SIA “RCI Gulbene”, SIA “AB
BŪVNIECĪBA” maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad Dokuments: EIS izziņa
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka
NAV konstatēts
maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā
pārkāpums
saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts – 13.04.2018.
Informācija par lēmumu
1) Izslēgt SIA “RBC TRANS” no dalības iepirkumā, jo tās piedāvājums
nav atbilstošs nolikuma 4.4.2.3.punkta prasībai.
2) Piešķirt līguma (vispārīgās vienošanās) slēgšanas tiesības SIA “RCI
Lēmums
Gulbene” un SIA “AB BŪVNIECĪBA”, jo šo pretendentu
piedāvājumi ir saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi, iegūstot
augstāko punktu skaitu – attiecīgi 66,54 un 80 punktus.
Saskaņā ar PIL 9.panta 23.daļu pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu
iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir
Lēmuma
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pārsūdzēšanas
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
kārtība
procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas
dienas.
Komisijas priekšsēdētājs

Ģ.Rorbaks

Komisijas loceklis

Dz.Innuss

Komisijas loceklis

K.Aksenoks

Komisijas loceklis

A.Rudzītis

Komisijas loceklis

J.Riekstiņš

Komisijas sekretāre

A.Bigača

