Id.nr. CSDD 2015/75

Iepirkuma komisijas
LĒMUMS
Rīgā

2015.gada 8.oktobrī

Informācija par iepirkumu
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Vien. reģ. nr. 40003345734
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Iepirkuma nosaukums
Muzeja krājuma priekšmetu uzglabāšanas telpu
aprīkošana
Identifikācijas numurs
CSDD 2015/75
Iepirkuma metode
Saskaņā ar PIL 8.2pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Publikācija CSDD mājas lapā/ IUB PVS 25.09.2015.
sistēmā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07.10.2015. līdz plkst.10.00
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs
direktora vietnieks Ģ.Rorbaks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Vispārējās daļas priekšnieks Dz.Innuss
Komisijas loceklis
Vispārējās daļas sagādes un saimniecības speciālists
R.Skudra
Komisijas loceklis
Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks A.Šmits
Informācija par pretendentu
Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumu
SIA “WSP”, 07.10.2015. plkst.9.28
Piedāvājuma iesniegšanas laiks
23916,21 EUR bez PVN
Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
Pasūtītājs

SIA “WSP”

Informācija par pretendentu piedāvājumu atbilstību
Piedāvājums sagatavots un iesniegts Nolikumā
noteiktajā termiņā. Pretendenta kvalifikācijai un
tehniskajam piedāvājumam iesniegtie dokumenti ir
nolikuma prasībām atbilstoši.

Informācija par pretendentu
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
Pretendents SIA “WSP”
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, ka SIA “WSP” NAV pasludināts
Dokuments:
tās maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
izdruka no EIS 08.10.2015.
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
neatbilstības NAV konstatētas
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai tas netiek likvidēts.
Informācija, ka SIA “WSP” Latvijā un valstī,
Dokuments – izdruka no EIS 08.10.2015.
kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
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dzīvesvieta, NAV nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro.

Neatbilstība dienā, kad paziņojums par
plānoto līgumu publicēts IUB mājaslapā
(25.09.2015.), NAV konstatēta
Dokuments – izdruka no EIS 08.10.2015.
Neatbilstība dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu (08.10.2015.), NAV konstatēta



Piedāvājuma atbilstība





Piedāvājums sagatavots un iesniegts
laikus
Tas atbilst nolikumā izvirzītajām
prasībām
Piedāvājums atbilst pasūtītāja vajadzībām
Uz pretendentu neattiecas nolikuma
3.3.punktā minētie izslēgšanas noteikumi
Piedāvājums ar viszemāko cenu

Ievērojot augstāk minēto, iepirkuma komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas
tiesības SIA “WSP”, vien.reģ.nr. 40103375307, Grēdu iela 1-80, Rīga, LV-1019 par
muzeja krājuma priekšmetu uzglabāšanas telpu aprīkošanu par piedāvāto līgumcenu
23916,21 EUR bez PVN.
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 pārsūdzēt mēneša
laikā Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētājs

Ģ.Rorbaks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Dz.Innuss

Komisijas loceklis

R.Skudra

Komisijas sekretāre

I.Martinsone

