IZRAKSTS
(Apkopoti iepirkumu komisijas protokoli:
10.06.2016. Protokols Nr.2;
13.06.2016. Protokols Nr.3.
20.06.2016. Protokols Nr.4.)
Rīgas 1.medicīnas koledža
Iepirkums
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam
„ Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu nomaiņa”
Rīgā
10.06.2016.
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Sekretāre:

Protokols Nr.2
A.Cēbere – direktora vietniece studiju darbā
L.Golovača – galvenā grāmatvede
R.Meija - pedagogs
R.Kožarenoks – saimniecības vadītāja
I.Miķele – juriste

Komisijas izveidošanas pamatojums: 27.05.2016. rīkojums Nr.1.14./88
Darba kārtībā:
1. Vispārīgi jautājumi.
2. Apliecinājumu parakstīšana.
3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude atbilstoši nolikuma
4.1.punktam un atvēršana.
Konstatēja:
Iepirkumu komisijas sēdē
1. Vispārīga informācija par iepirkumu:
 Iepirkuma identifikācijas numurs: RPMK 2016/04
 Pasūtītāja nosaukums: Rīgas 1.medicīnas koledža
 Iepirkumu komisija izveidota ar Rīgas 1.medicīnas koledžas direktores
27.05.2016. rīkojums Nr.1.14./88
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un Rīgas 1.medicīnas koledžas mājas lapā: 30.05.2016.
 Līguma priekšmeta apraksts: Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu nomaiņa
 Līgums par būvdarbiem tiks slēgts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.
pantā noteiktajā kārtībā
 Piedāvājuma izvēles kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīgas 1.medicīnas koledža, Rīgā, Tomsona
ielā 37, 2.stāvā, 23.kabinetā
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 10. jūnijs, plkst.12:00

2. Apliecinājumu parakstīšana.
Iepirkuma komisija uz sēdi ir ieradusies pilnā sastāvā. Komisija ir lemt tiesīga.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Cēbere atklāj sēdi un nolasa pretendentu
sarakstu, kuri iesnieguši piedāvājumus iepirkumam „Jumta daļas un iekštelpu
remonts, logu nomaiņa”. Iepirkumu komisija un komisijas sekretāre paraksta
apliecinājumus, ka visa informācija par iepirkuma procesu, pretendentu
piedāvājumiem, to vērtēšanu netiks izpausta.
3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude atbilstoši nolikuma
4.1.punktam un atvēršana.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Cēbere nosauc pretendentus, kuri iesnieguši
piedāvājumus iepirkumam „Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu nomaiņa”:
Nr.p.
Pretendents
k.
1. 1SIA “PRO DEV”
2. PS “Būvparks”
3. PS “STEFS-MD”
4. PS “Būvsabiedrība Ota
partneri”
5. SIA “Cleanhouse”
6. SIA “Marels Būve”

Iesniegšanas laiks
10.06.2016. plkst. 10.18
10.06.2016. plkst. 10.39
10.06.2016. plkst. 10.46
un 10.06.2016. plkst. 11.31
10.06.2016. plkst. 11.33
10.06.2016. plkst. 11.45

Iepirkumu komisija atver pretendentu piedāvājumus iesniegšanas kārtībā, nosauc finanšu
piedāvājumu un pārbauda pretendenta piedāvājuma noformējumu:
-

-

-

-

-

-

SIA “PRO DEV”, finanšu piedāvājums EUR 38735.75 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 36 mēneši. Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma
4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
PS “Būvparks”, finanšu piedāvājums EUR 44334.45 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma
4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
PS “STEFS-MD” finanšu piedāvājums EUR 36617.14 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma
4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
PS “Būvsabiedrība Ota un partneri”, finanšu piedāvājums EUR 38240.33 bez
PVN, ar garantijas termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Piedāvājuma noformējums
atbilst nolikuma 4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
SIA “Cleanhouse”, finanšu piedāvājums EUR 44199.81 bez PVN, ar
garantijas termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Piedāvājuma noformējums atbilst
nolikuma 4.1.punktā izvirzītajām prasībām.
SIA “Marels Būve”, finanšu piedāvājums EUR 35922.26 bez PVN, ar
garantijas termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Piedāvājuma noformējums atbilst
nolikuma 4.1.punktā izvirzītajām prasībām.

KOMISIJA NOLEMJ:
Atzīt par atbilstošu piedāvājuma noformējumu nolikuma 4.1.punktam pretendentiem
SIA “PRO DEV”, PS “Būvparks”, PS “STEFS-MD”, PS “Būvsabiedrība Ota un
partneri”, SIA “Cleanhouse”, SIA “Marels Būve”.
13.06.2016.

Protokols Nr.3

Darba kārtība:
1.
Atlases dokumentu pārbaude.
2.
Tehnisko piedāvājumu pārbaude.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Cēbere atklāj sēdi. Iepirkuma komisija uz sēdi ir
ieradusies pilnā sastāvā un komisija ir lemt tiesīga.
Iepirkuma komisijas vērtē pretendenta iesniegtos atlases dokumentus un konstatē, ka:
1.1.SIA “PRO DEV” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.
1.2.PS “Būvparks” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.
1.3.PS “STEFS-MD” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.
1.4.PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2.
punktā noteiktajām prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.
1.5.SIA “Cleanhouse” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.
1.6.SIA “Marels Būve” atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājuma atlases dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.2.punkta prasībām.

KOMISIJA NOLEMJ:
Atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām pretendentiem
SIA “PRO DEV”, PS “Būvparks”, PS “STEFS-MD”, PS “Būvsabiedrība Ota un
partneri”, SIA “Cleanhouse”, SIA “Marels Būve” un pretendenti turpina dalību
iepirkumā.
2. Tehnisko piedāvājumu pārbaude.
Iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus un konstatē, ka:
1.1. SIA “PRO DEV” – tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā noteiktajām
prasībām;
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS” pieņem
lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma
4.3.punkta prasībām.
1.2. PS “Būvparks” - tehniskajā piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 4.3.3. punktā
noteiktajām prasībām netiek norādīta detalizēta informācija par materiālu nogādi uz
stāviem un jumtu.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām.
1.3. PS “STEFS-MD” - tehniskajā piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 4.3.1. punktā
noteiktajām prasībām būvdarbu tāmē netiek norādīts: pēc kāda gada tirgus cenām
būvdarbu tāme sastādīta; pasūtītājs nosaukums, uzņēmēja nosaukums, būves nosaukums.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām.
1.4. PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” tehniskajā piedāvājumā saskaņā ar nolikuma
4.3.1. punktā noteiktajām prasībām būvdarbu tāmē netiek norādīts pēc kāda gada tirgus
cenām būvdarbu tāme sastādīta.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām.
1.5. SIA “Cleanhouse” - tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā noteiktajām
prasībām;
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām.
1.6. SIA “Marels Būve” tehniskajā piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 4.3.1. punktā
noteiktajām prasībām būvdarbu tāmē netiek norādīts pēc kāda gada tirgus cenām tāme
sastādīta, lokālā tāme nav parakstīta.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti atbilst
iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām.

KOMISIJA NOLEMJ:
Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām pretendentam
SIA “PRO DEV”, PS “Būvparks”, PS “STEFS-MD”, PS “Būvsabiedrība Ota un
partneri”, SIA “Cleanhouse”, SIA “Marels Būve” un pretendenti turpina dalību
iepirkumā.
20.06.2016.

Protokols Nr.4

Darba kārtība:
1.
Finanšu piedāvājumu pārbaude un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma
noteikšana.
2.
Iepirkuma “Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu nomaiņa” uzvarētāja noteikšana.
1. Finanšu piedāvājumu pārbaude un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma
noteikšana.
Iepirkuma komisijas vērtē pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus un konstatē, ka
iesniegtie finanšu piedāvājumi atbilst nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām :
2.1.SIA “PRO DEV” finanšu piedāvājums EUR 38735.75 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 36 mēneši. Izvērtējot pēc formulas, pretendents saņem 86.19
punktus.
2.2.PS “Būvparks” finanšu piedāvājums EUR 44334.45 bez PVN, ar garantijas termiņu
būvdarbiem 60 mēneši. Izvērtējot pēc formulas, pretendents saņem 84.82 punktus.
2.3.PS “STEFS-MD” finanšu piedāvājums EUR 36617.14 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Izvērtējot pēc formulas, pretendents saņem 98.48
punktus.
2.4.PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” finanšu piedāvājums EUR 38240.33 bez PVN,
ar garantijas termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Izvērtējot pēc formulas, pretendents
saņem 95.15 punktus.
2.5.SIA “Cleanhouse” finanšu piedāvājums EUR 44199.81 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Izvērtējot pēc formulas, pretendents saņem 85.02
punktus.
2.6.SIA “Marels Būve” finanšu piedāvājums EUR 35922.26 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 60 mēneši. Izvērtējot pēc formulas, pretendents saņem 100
punktus.
KOMISIJA NOLEMJ:
1. Finanšu piedāvājumi atbilst nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām
pretendentiem: SIA “PRO DEV”, PS “Būvparks”, PS “STEFS-MD”, PS
“Būvsabiedrība Ota un partneri”, SIA “Cleanhouse”, SIA “Marels Būve” un pretendenti
turpina dalību iepirkumu procedūrā.
2. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzīt pretendenta SIA “Marels Būve” finanšu
piedāvājums EUR 35922.26 bez PVN, ar garantijas termiņu būvdarbiem 60 mēneši, kurš
pēc nolikuma 5.3.punktā minētās saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas
formulas saņem 100 punktus.

4. Iepirkuma “Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu nomaiņa” uzvarētāja
noteikšana.
4.1. Komisijas locekle Lilija Golovača informē, ka portālā Elektronisko iepirkumu
sistēma saņemtas e-izziņas. Komisija konstatē, ka saskaņā ar e-izziņām SIA “Marels
Būve”
- ir nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniegtu EUR 150;
- nav aktuālo datu par maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas
procesu, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība.
I.Miķele informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta (8) daļu “... dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja
pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai.”
A.Cēbere ierosina informēt SIA “Marels Būve” ar informāciju par nodokļu parādiem,
nosakot termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —
apliecinājuma iesniegšanai vai apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka SIA “Marels Būve” nav nodokļu parādu,
kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, sagatavot un nosūtīt vēstuli SIA “Marels Būve” ar
informāciju par nodokļu parādiem, nosakot termiņu 10 dienas SIA “Marels Būve”
apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas
par to, ka SIA “Marels Būve” nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR
150.00 iesniegšanai.
KOMISIJA NOLEMJ:
1. Informēt SIA “Marels Būve” par nodokļu parādiem, nosakot 10 dienu laika
iesniegt SIA “Marels Būve” apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka SIA “Marels Būve” nav nodokļu
parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00.
4.2. Komisijas locekle Lilija Golovača informē, ka telefoniski sazinoties ar SIA
“Marels Būve” 20.06.2016. plkst. 15.30 ir saņemta SIA “Marels Būve” apliecināta
izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka
SIA “Marels Būve” nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00.
Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", 0 balsīm “ATTURAS”
vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendents SIA “Marels Būve” atbilst Publisko
iepirkumu likuma8.2 panta 5) daļas nosacījumiem un tiek pasludināts par iepirkuma
“Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu nomaiņa” uzvarētāju.

KOMISIJA NOLEMJ:

1. Par iepirkuma „Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu” uzvarētāju atzīt SIA
„Marels Būve” ar finanšu piedāvājumu EUR 35922.26 bez PVN, ar garantijas
termiņu būvdarbiem 60 mēneši.
2. Paziņot pretendentiem par iepirkumu procedūras „Jumta daļas un iekštelpu
remonts, logu” rezultātiem.
3. Ievietot Rīgas 1.medicīnas koledžas mājas lapā informāciju par iepirkumu
procedūras „Jumta daļas un iekštelpu remonts, logu” rezultātiem.
4. Slēgt būvdarbu līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA „Marels
Būve”.
5. Paziņot IUB par iepirkumu procedūras „Jumta daļas un iekštelpu remonts,
logu” rezultātiem.


Citu jautājumu vai iebildumu nav.
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