Id.nr. CSDD 2015/60

Iepirkuma komisijas
LĒMUMS
Rīgā

2015.gada 2.oktobrī

Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Iepirkuma nosaukums CSDD Jelgavas nodaļas telpu remonts
Identifikācijas numurs CSDD 2015/60
Iepirkuma metode Saskaņā ar PIL 8.2 pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Publikācija CSDD mājas lapā/ 19.08.2015.
IUB PVS sistēmā
Piedāvājumu iesniegšanas 31.08.2015. 10:00
termiņš
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs Direktora vietnieks Ģirts Rorbaks
Komisijas priekšsēdētāja Vispārējās daļas priekšnieks
vietnieks Dzintars Innuss
Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks
Komisijas loceklis
Kaspars Aksenoks
Vispārējās daļas celtniecības darbu koordinators
Komisijas loceklis
Aigars Rudzītis
Informācija par pretendentiem
Pretendents, kas iesniedzis SIA “Zemgales Būvserviss”, EUR 37 166,84
piedāvājumu; piedāvātā 31.08.2015. plkst. 08.35
līgumcena eiro (bez PVN); SIA “VLV būve”, EUR 55 202,63
piedāvājuma iesniegšanas laiks 31.08.2015. plkst. 09.13
SIA “ULRE”, EUR 40 982,18
31.08.2015. plkst. 9.17
Pilnsabiedrība “Būvkore HK”, EUR 34 520,35
31.08.2015. plkst.09.28
SIA “Latbūvnieks”, EUR 26 972,74
31.08.2015. plkst.09.33
Informācija par pretendentu vērtēšanu
SIA “Zemgales Būvserviss”, SIA “ULRE”
Atlases
Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām
dokumenti
Tehniskais
Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām
piedāvājums
Finanšu
Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām
piedāvājums
Nodokļu
SIA “Zemgales Būvserviss”
SIA “ULRE”
parādi
Dokuments: EIS izziņa
Dokuments: EIS izziņa
19.08.2015. NAV konstatēts pārkāpums
NAV konstatēts pārkāpums
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SIA “VLV būve”, SIA “Latbūvnieks”
Atlases
Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām
dokumenti
SIA “VLV būve” ir SIA “Latbūvnieks” ir noraidīta
noraidīta
saskaņā
ar saskaņā ar iepirkuma nolikuma
iepirkuma
nolikuma 5.3.punktu, jo tās iesniegtais
5.3.punktu,
jo
tās piedāvājums
nav
sagatavots
iesniegtais
piedāvājums atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.2.
nav sagatavots atbilstoši un 4.4.3.punkta prasībām. SIA
iepirkuma nolikuma 4.4.2. “Latbūvnieks”
piedāvājuma
un 4.4.3.punkta prasībām. būvdarbu organizācijas aprakstā nav
SIA
“VLV
būve” iekļauta informācija par būvdarbu
piedāvājuma
būvdarbu secību un etapiem objektā, nav
Tehniskais
organizācijas aprakstā nav aprakstīts, kā tiks nodrošināta
piedāvājums
iekļauta informācija par nepārtraukta CSDD Jelgavas nodaļas
būvdarbu
secību
un darbība, kā arī iesniegtais būvdarbu
etapiem
objektā,
nav kalendārais grafiks nav sagatavots
aprakstīts,
kā
tiks dienās, bet gan nedēļās. SIA
nodrošināta
nepārtraukta “Latbūvnieks”
piedāvājumā
CSDD Jelgavas nodaļas iekļautais būvdarbu organizācijas
darbība, kā arī iesniegtais apraksts nav sniegts par CSDD
būvdarbu
kalendārais Jelgavas nodaļu, bet gan par
grafiks nav sagatavots speciālās pirmsskolas izglītības
dienās, bet gan nedēļās.
iestādi Parka ielā 5, Olainē.
SIA “VLV būve”
Nodokļu
SIA “Latbūvnieks”
Dokuments: EIS izziņa
parādi
Dokuments: EIS izziņa
NAV konstatēts
19.08.2015.
NAV konstatēts pārkāpums
pārkāpums
Pilnsabiedrība “Būvkore HK”
Dokuments: EIS izziņa, VID izziņa
Nodokļu
IR konstatēts pārkāpums
parādi Valsts ieņēmumu dienesta 2015.gada 7.septembra izziņā Nr.8.3819.08.2015 12/236483 sniegtā informācija liecina, ka pilnsabiedrības biedram
SIA “EKOTHERM” parāds 19.08.2015. ir EUR 2 278,46.
Atbilstošo piedāvājumu vērtēšana
Saskaņā ar nolikuma 5.1.punktu salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir
atzīti par atbilstošiem pretendentu kvalifikācijas un tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudē – SIA “VLV būve” un SIA “Latbūvnieks” ir noraidītas
saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.3.punktu, jo to iesniegtie piedāvājumi nav
sagatavoti atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.2. un 4.4.3.punkta prasībām.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punkta
noteikumiem pilnsabiedrība “Būvkore HK” ir izslēgta no dalības iepirkumā, jo
iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentam (pilnsabiedrības biedram SIA
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“EKOTHERM”) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu
kvalifikācijas un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un nav izslēgti saskaņā
ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem:
SIA “Zemgales Būvserviss” un SIA “ULRE” piedāvājumi.
Vērtēšanas kritērijs

MAX.
punktu
skaits

Piedāvātā cena

80

Būvdarbu organizācija
Kvalitātes
nodrošināšana būvdarbu
līguma izpildei
Kopā

SIA “Zemgales
Būvserviss”

SIA “ULRE”

15

37 166,84/37 166,84
X80=80
4

37 166,84/40 982,18
X80=72,55
14

5

2,5

2,5

100

86,5

89,05

Informācija par lēmumu
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “ULRE”, jo tās
piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
– iegūts augstākais punktu skaits – 89,05 punkti.
Lēmums

Lēmuma
pārsūdzēšanas
kārtība

Dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, nav konstatēti Publisko iepirkumu likumā
noteiktie izslēgšanas noteikumi attiecībā uz SIA “ULRE”
(02.10.2015. EIS un VID izziņas).
Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu pretendents, kas iesniedzis
piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta
noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai
iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu
mēneša laikā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājs

Ģ.Rorbaks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Dz.Innuss

Komisijas loceklis

K.Aksenoks

Komisijas loceklis

A.Rudzītis
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Komisijas sekretāre

A.Bigača
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