Rīgas 1.medicīnas koledžas
atklāta konkursa "Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai”
identifikācijas nr. RPMK 2017/10,
Iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
Rīga, Tomsona ielā 37
ZIŅOJUMS






Iepirkuma procedūras veids - atklāts konkurss
iepirkuma priekšmets - Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai
iepirkuma identifikācijas numurs - RPMK 2017/10
datums, kad paziņojums par līgumu publicēts pirkumu uzraudzības biroja
tīmekļvietnē – 05.12.2017.
iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja: Ausma Cēbere – direktores vietniece studiju darbā
Komisijas locekļi:
Inita Mieze – direktora vietniece profesionālās vidējās
izglītības darbā

Regīna Meija – pedagogs
Inta Miķele – jurists
Romars Kožarenoks – saimniecības daļas vadītājs


Iepirkumu eksperts: Jānis Spilve
Komisijas izveidošanas pamatojums - 15.11.2017. rīkojums Nr.13.5.3/2 un
14.12.2017. rīkojums Nr.13.5.3/4

 piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.12.2017. plkst.15:00
 piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās
cenas
Nr.p.
Pretendents
Finanšu
k.
piedāvājums Bez
PVN
1. SIA “Reimiks”
66758.10
2.

SIA “Latbūvnieks”

44407.02

3.

SIA “Corvid Būve”

39052.19

4.
5.

Piegādātāju apvienība SIA “Quantum Services” un 60624.28
SIA “Šarnīra”
SIA “V.G. Būvfirma”
60789.17

6.

SIA “AGL Group”

88808.67

7.

SIA “Fidem Property Group”

83723.84

8.

SIA “BCK Konsole”

68074.78



piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks – Rīgas 1. medicīnas
koledža, Tomasona iela 37, Rīga, 37.kabinets, plkst. 15:00.
















pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, - SIA
“Corvid Būve”, piedāvātā līgumcena – Eur 39052.19 bez PVN.
piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums:

SIA Corvid Būve iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktām noformējuma
prasībām.
SIA Corvid Būve iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktām pretendentu
kvalifikācijas prasībām.
SIA “Corvid Būve” iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikumā
noteiktām tehniskā un finanšu piedāvājuma prasībām;
SIA “Corvid Būve” neattiecas Publisko iepirkumu likumā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi, tiek piešķirtas tiesības slēgt būvdarbu līgumu un tiek pasludināts par
atklāta konkursa “Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai” uzvarētāju.

informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi – nav attiecināms;
pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu - nav konstatēts
ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma
procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu - nav
attiecināms;
lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru -– nav attiecināms
piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu -– nav konstatēts nepamatoti lēts
piedāvājums
iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās
informācijas sistēmas -– nav attiecināms
konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai -– nav
konstatēts.

Komisijas priekšsēdētāja: _______________________ ______ A.Cēbere
Komisijas locekļi:

_________________________________ R.Meija
_________________________________ I. Mieze
_________________________________ I. Miķele
_________________________________ R.Kožarenoks

Eksperts:

_________________________________ J.Spilve

