Rīgā
LĒMUMS
2017. gada 28. februārī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
izveidošanas 18.01.2017. rīkojums Nr.01-05/8 par iepirkuma komisijas
izveidošanu
07.02.2017. rīkojums Nr. 01-05/17 par izmaiņām
18.01.2017. rīkojumā Nr.01-05/8
Iepirkuma nosaukums:
Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs:
(id.Nr. RPNC/2017/2-inf.)
Iepirkuma pamatojums:
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Paziņojums par plānoto līgumu 24.01.2017.
publicēts IUB:
Pasūtītājs:
Iepirkumu
komisijas
pamatojums:

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Pretendenti,
kas iesniedza
piedāvājumus
un piedāvātās
cenas EUR bez
PVN:

Nr.p.k.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pretendents
SIA „Universbūve”, reģistrācijas
numurs 40103890601, juridiskā
adrese: Alīdas iela 14, Ādaži,
Ādažu nov., LV-2164
SIA „REIMIKS”, reģistrācijas
numurs 40103365987, juridiskā
adrese: Ozolu iela 2 - 1, Rīga, LV1005
SIA „ZEMGALES
BŪVSERVISS”, reģistrācijas
numurs 43603022679, juridiskā
adrese: Rūpniecības iela 7,
Jelgava, LV-3001
SIA „LOKŠIRS”, reģistrācijas
numurs 40003224604, juridiskā
adrese: Indriķa iela 7A, Rīga, LV1004
SIA „MAROV”, reģistrācijas
numurs 40103574430, juridiskā
adrese: Krastupes iela 8 - 9, Ādaži,
Ādažu nov., LV-2164
SIA „INUTA”, reģistrācijas
numurs 40003607877, juridiskā
adrese: Gaismas iela 14, Salaspils,
Salaspils nov., LV-2169
SIA „JUMIS HB”, reģistrācijas
numurs 40003286924, juridiskā
adrese: Maskavas iela 81 - 17,
Rīga, LV-1003
SIA „TORENSBERG”,
reģistrācijas numurs
40003831936, juridiskā adrese:

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks

Piedāvātā
līgumcena
EUR bez PVN

03.02.2017. pulksten
9:30

6196,24

03.02.2017. pulksten
15:00

6999,22

06.02.2017. pulksten
8:30

8866,56

06.02.2017. pulksten
8:35

13822,17

06.02.2017. pulksten
9:10

11562,35

06.02.2017. pulksten
9:20

8667,46

06.02.2017. pulksten
9:35

13877,35

06.02.2017. pulksten
9:40

11080,54

9

10

Noraidītie
pretendenti un
noraidīšanas
iemesli:

Vienības gatve 198, Rīga, LV1058
PS „BŪVSABIEDRĪBA OTA UN
PARTNERI”, reģistrācijas numurs
40003613290, juridiskā adrese:
Ernesta Birznieka-Upīša iela 24 1, Rīga, LV-1050
SIA „Alpex”, reģistrācijas numurs
40003795508, juridiskā adrese:
Krāsotāju iela 6, Rīga, LV-1009

06.02.2017. pulksten
9:50

5598,87

06.02.2017. pulksten
9:53

10842,39

(1) Pretendents SIA „Universbūve” tika izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā, jo pēc piedāvājumu iesniegšanas, sniedzot papildu informāciju
saistībā ar tehnisko piedāvājumu, piedāvājums tika grozīts, t.i. – norādot,
ka par paredzēto līgumcenu atsevišķās izmaksu pozīcijās, ir plānots
būvdarbu izpildes laikā izmantot citu ražotāja materiālu.
(2) Pretendents SIA „REIMIKS” tika izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā,
jo pēc piedāvājumu iesniegšanas, sniedzot papildu informāciju saistībā ar
tehnisko un finanšu piedāvājumu, piedāvājums tika grozīts, t.i. – norādot,
ka par paredzēto līgumcenu atsevišķās izmaksu pozīcijās, ir plānots
būvdarbu izpildes laikā izmantot citu ražotāja materiālu.
(3) Pretendents SIA „ZEMGALES BŪVSERVISS” tika izslēgts no turpmākās
dalības iepirkumā, jo 23.02.2017. ar e-pasta starpniecību tika sniegta
informācija, ka nav pareizi iesniegts finanšu piedāvājums, jo atsevišķās
izmaksu pozīcijās ir ietvertas nepamatoti zemas izmaksas.
(4) Pretendents SIA „INUTA” tika izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, jo
finanšu piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Nolikuma noteiktajam, t.i. –
nav norādītas atsevišķās pozīcijās materiālu vērtības (lokālā tāme N.1,
pozīcijās 1.3-1.15.).
(5) Pretendents PS „BŪVSABIEDRĪBA OTA UN PARTNERI” tika izslēgts
no turpmākās dalības iepirkumā, jo pretendents nav iesniedzis pamatojošos
dokumentus, kas apliecina, ka pašu noliktavā ir pieejami tehniskā
piedāvājuma lokālās tāmes Nr.1 „Remontdarbi vispārīgās vienošanās
ietvaros” pozīcijās iekļautie materiāli un mehānismi, kuru izmaksas
iesniegtajā piedāvājumā būtiski atšķiras no tirgus cenas izmaksām (pēc
publiski pieejamās informācijas). Tiek konstatēts, ka atsevišķās pozīcijās
materiālu un mehānismu izmaksas būtiski atšķiras no tirgus cenas
izmaksām (pēc publiski pieejamās informācijas). Komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu, jo pretendents nav spējis pierādīt un
iesniegt pamatojošus paskaidrojumus par būtiskajiem piedāvājuma
nosacījumiem, kas ļautu pārliecinātas par pretendenta spējām izpildīt
iepirkuma priekšmetu atbilstošā kvalitātē.

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma
1. SIA „Alpex”, reģistrācijas numurs 40003795508,
slēgšanas tiesības un uzvarētāja
piedāvātā kopējā vienas vienības cena 10842,39 EUR bez
piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
PVN;
2. SIA
„TORENSBERG”,
reģistrācijas
numurs
40003831936, piedāvātā kopējā vienas vienības cena
11080,54 EUR bez PVN;
3. SIA „MAROV”, reģistrācijas numurs 40103574430,
piedāvātā kopējā vienas vienības cena 11562,35 EUR bez
PVN.
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir
ar zemāko cenu.
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir E-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz
izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 8.2 24.01.2017. un 28.02.2017., kas apliecina, ka uz
panta piektajai daļai:
pretendentiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi.
Lēmums:
-piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības:
1. SIA „Alpex”, reģistrācijas numurs 40003795508,
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Saistītie protokoli:

piedāvātā kopējā vienas vienības cena 10842,39 EUR bez
PVN;
2. SIA
„TORENSBERG”,
reģistrācijas
numurs
40003831936, piedāvātā kopējā vienas vienības cena
11080,54 EUR bez PVN;
3. SIA „MAROV”, reģistrācijas numurs 40103574430,
piedāvātā kopējā vienas vienības cena 11562,35 EUR bez
PVN,
nosakot, ka vispārīgā vienošanās tiek slēgta uz 12
(divpadsmit) mēnešiem, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta
plānotā līgumcena 30 000,- EUR bez PVN, atkarībā, kurš
no šiem apstākļiem iestājas pirmais.
24.01.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.1.
02.02.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.2.
08.02.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.3.
10.02.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.4.
21.02.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.5.
28.02.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.6.

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar PIL 8.2 panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz
kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.

Komisijas priekšsēdētājs:

_______________/A. Ozols/
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