Iepirkuma
„Ventspils Augstskolas telpu remonts projekta „Ventspils Augstskolas kā zinātniskās
institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.:
2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2015/15/ERAF/VP - 04

2015. gada 07.augustā
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora p.i.
04.08.2015. rīkojumu Nr.117/as) sastāvs:
M.Mekša (prorektore)
Priekšsēdētāja:
Komisijas locekĜi:
E.Udodova (mācību daĜas vadītāja)
K.KrēsliĦš (prorektors)
Komisijas sekretāre:
I.Boitmane

Sēdi vada M.Mekša
Sēdē piedalās: K.KrēsliĦš
E.Udodova
Sēdi protokolē I.Boitmane
Dienas kārtība: Uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: „Ventspils Augstskolas telpu remonts projekta “Ventspils Augstskolas
kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.:
2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros”
Identifikācijas numurs: VeA 2015/15/ERAF/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiĦš: līdz 2015.gada 04.augustam, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiĦā tika saĦemti piedāvājumi no:
1. SIA „PILSBŪVE”
• Piedāvājums saĦemts 04.08.2015., plkst.09:10;
• Piedāvājuma līgumcena EUR 37 102,03 (trīsdesmit septiĦi tūkstoši viens simts divi
euro 03 centi);
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2. SIA „V.S. būve & Co”
• Piedāvājums saĦemts 04.08.2015., plkst.09:15;
• Piedāvājuma līgumcena EUR 36 663,08 (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit
trīs euro 08 centi);
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SAMRODE”
• Piedāvājums saĦemts 04.08.2015., plkst.09:55;
• Piedāvājuma līgumcena EUR 45 628,96 (četrdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit
astoĦi euro 96 centi).
06.08.2015 Iepirkuma komisijas sēdē:
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu atbilstību atlases prasībām
SIA “V.S. Būve & Co” iesniegtā piedāvājuma Nolikuma 6.pielikumā (Pretendentu piedāvāto
speciālistu saraksts) nav norādīti visiem vadīto objektu būvdarbu izmaksas un informācija nav
atrodama arī CV, bet komisija izvērtējot piedāvājumu, uzskata, ka tas būtiski neietekmē
Pretendentu un tā piedāvājumu un atzīst SIA “V.S. Būve & Co” atbilstošu pretendentu atlases
prasībām. SIA „PILSBŪVE” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMRODE” atbilst
pretendentu atlases prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma
prasībām
SIA “V.S. Būve & Co” Iepirkuma nolikuma 9., 10. punkta ietvaros ir iesniegusi prasītā
piedāvājuma nodrošinājuma vietā Būvniecības konkursa garantijas apdrošināšanas Pretendenta
apstiprinātas polises kopiju, ar kuru Pasūtītājs nevar veikt darbības, kuras minētas Iepirkuma
nolikuma 12.punktā (...Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, tiks
pieprasīta izmaksa no Apdrošināšanas sabiedrības, vai bankas garantijas, ja Pretendents atsauks
savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums vai Pretendents, kuram
Nolikuma kārtībā tiks piešėirtas Līguma slēgšanas tiesības, neparakstīs Līgumu Pasūtītāja
noteiktajā termiĦā.). Pasūtītājam nav pārliecības vai Pretendenta iesniegtā apdrošināšanas
polise ir spēkā, jo apdrošināšanas polises kopijā ir norāde „Ja apdrošināšanas prēmija nav
samaksāta polisē norādītajā termiĦā, apdrošināšanas līgums var nestāties spēkā vai tikt
izbeigts atbilstoši likumam „Par apdrošināšanas līgumu”. Pamatojoties uz Iepirkuma
nolikuma 10.punktu Pretendents iesniegtais dokuments tiek uzskatīts par neatbilstošu
Iepirkuma dokumentu prasībām un Pretendents SIA “V.S. Būve & Co” izslēgts no dalības
iepirkuma procedūrā.
SIA „PILSBŪVE”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMRODE” Tehniskie piedāvājumi
atbilst Nolikuma prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma
prasībām
SIA „PILSBŪVE”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMRODE” finanšu piedāvājumi
atbilst Nolikuma prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām
SIA „PILSBŪVE”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMRODE” finanšu piedāvājumi
atbilst Nolikuma prasībām.
Aritmētiskās kĜudas SIA „PILSBŪVE”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMRODE”
finanšu piedāvājumos nav konstatētas.
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Nolikuma 67. punktā norādīts, ka Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena. Izvēles
kritērijam atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to Pretendentu piedāvājumiem, kuru
iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras
posmiem.
Iepirkumu komisija konstatē, ka līgumslēgšanas tiesības būtu piešėiramas SIA
„PILSBŪVE” ar piedāvāto līgumcenu 37 102,03 (trīsdesmit septiĦi tūkstoši viens simts divi
euro 03 centi).
Komisija nolemj:
1. Atzīt par atbilstošiem atlases prasībām sekojošus Pretendentus: SIA „PILSBŪVE”, SIA
“V.S. Būve & Co” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMRODE”.
2. Atzīt par atbilstošiem SIA „PILSBŪVE” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SAMRODE” Tehniskos piedāvājumus.
3. Atzīt par atbilstošiem SIA „PILSBŪVE” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SAMRODE” Finanšu piedāvājumus.
4. Atzīt SIA „PILSBŪVE” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMRODE”
piedāvājumus par atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām.
5. Iepirkuma komisijai jāiegūst informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota
informācija no UzĦēmuma reăistra par Pretendenta SIA „PILSBŪVE”, kurā ir
apliecinājums, ka Pretendentam nav maksātnespējas un likvidācijas procesu, apturēta
vai pārtraukta saimnieciskā darbība, kā arī informāciju no Valsts ieĦēmumu dienesta
par to, ka Pretendentam nav nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6. Slēgt sēdi.
Iepirkuma komisija iegūst informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija
no UzĦēmuma reăistra par Pretendenta SIA “PILSBŪVE”, kurā ir apliecinājums, ka
Pretendentam nav maksātnespējas un likvidācijas procesu, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā
darbība, kā arī informāciju no Valsts ieĦēmumu dienesta par to, ka Pretendentam nav nodokĜu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam SIA “PILSBŪVE” piešėiramas līgumslēgšanas
tiesības ar piedāvāto līgumcenu 37 102,03 (trīsdesmit septiĦi tūkstoši viens simts divi euro 03
centi).

Komisija nolemj:
1. Piešėirt līgumslēgšanas tiesības, iepirkumā “Ventspils Augstskolas telpu remonts
projekta „Ventspils Augstskolas kā zinātniskās institūcijas ekselences un kapacitātes
stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros” ar
identifikācijas Nr. VeA 2015/15/ERAF/VP, SIA “PILSBŪVE” ar piedāvāto līgumcenu
37 102,03 (trīsdesmit septiĦi tūkstoši viens simts divi euro 03 centi).
2. Informēt visus pretendentu par pieĦemto lēmumu triju darba dienu laikā un ievietot
savā mājaslapā internetā minēto lēmumu.
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2. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu
paziĦojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā.
3. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi (ja tādi būs), savā
mājas lapā internetā ievietot iepirkuma līgumu vai tā grozījumu tekstu (ja tādi būs).
Iepirkuma līgumam un tā grozījumu tekstam (ja tādi būs) ir jābūt pieejamam mājaslapā visā
iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās
dienas.
4. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieĦemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. E-izziĦas
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekĜu paraksti:
Priekšsēdētāja:

M.Mekša

____paraksts_____

Komisijas locekĜi:

E.Udodova

____paraksts_____

K.KrēsliĦš

___paraksts_____

Protokolēja _____paraksts____ I.Boitmane
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