Iepirkuma
„Būvprojektēšanas pakalpojumi Ventspils Augstskolas ēkas remontdarbiem un pielāgošanai
cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām” id.nr. VeA 2017/09/ERAF/VP
Piedāvājuma vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr. VeA2017/09/ERAF/VP - 03
2017.gada 23.augustā, Ventspilī.
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Iepirkumu komisijas sastāvs: Iepirkumu komisija apstiprināta ar Ventspils Augstskolas rektora p.i.
S.Šamas rīkojumu Nr.110/as „Par iepirkumu komisijas izveidi”.
Komisijas locekļi:
Komisijas priekšsēdētāja: D.Štefenberga
Komisijas locekļi:
I. Dedze, R.Šteins, M.Ēlerts, V.Avotiņš
Komisijas sanāksmē nepiedalās:
R.Šteins, V.Avotiņš
Darba kārtība:
1. Pretendenta atbilstības nolikuma prasībām pārbaude un lēmuma pieņemšana.
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Štefenberga
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre: S.Juškeviča
Iepirkuma nolikums apstiprināts: Ventspils Augstskolas iepirkumu komisijā 2017.gada 13.jūnijā
Paziņojums par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā publicēts Ventspils
Augstskolas tīmekļvietnē 2017.gada 15.jūnijā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2017.gada
15.jūnijā.
Iepirkuma priekšmets: Būvprojektēšanas pakalpojumi Ventspils Augstskolas ēkas remontdarbiem un
pielāgošanai cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: VeA 2017/09/ERAF/VP
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko piedāvāto
līgumcenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada
10.jūlijā plkst.14:30.
Iepirkuma nolikumā (uzaicinājumā) noteiktajā termiņā tika saņemti šādi piedāvājumi:
Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums
SIA “AUGEO GROUP”

1

1.

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks
10.07.2017.
Plkst.: 09:00

Piedāvājuma līgumcena (bez PVN)
EUR
1.daļa – 6700,00
2.daļa – 16 650,00

Pretendenta atbilstības nolikuma prasībām pārbaude un lēmuma pieņemšana.

Tika pārbaudīta pretendenta atbilstība nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka:


Pretendents SIA “AUGEO GROUP” neatbilst nolikuma prasībām, jo neatbilst iepirkuma
nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:
1

Nolikuma punktam 13.1.4., kur:
1. Būvprojekta vadītājam ir jābūt ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu. Pretendents ir
norādījis Būvdarbu vadītāju Juriju Marcinski, kuram ir Ēku konstrukciju projektēšanas
sertifikāts, kā personu uz kuras iespējām pretendents balstās, norādījis Igoru Kiseļovu,
kuram ir arhitektu prakses sertifikāts. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta
normām, pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu
kvalifikāciju, savukārt konkrētajā prasībā ir svarīga nozīme tam, ka būvprojekta vadītājam
ir arhitekta prakses sertifikāts un būvprojekta vadītājs ar arhitekta sertifikātu ir viena
persona, ko nepārprotami paredz Nolikuma 13.1.4. punktā atrunātais.
2. Pretendenta norādītam Būvdarbu vadītājam nav atbilstoša pieredze, jo no norādītajiem trim
pieredzē līdzvērtīgiem būvprojektiem par atbilstošiem Komisija atzīst vienu, kur saskaņā
ar Pretendenta piedāvājumā pievienoto AKTA kopiju, būvprojekta izstrādātājs ir SIA
“AUGEO INTERNATIONAL”, kam ir nodokļu parādi un kas 24.04.2015. ir izslēgts no
Komercreģistra, kā arī SIA “AUGEO GROUP” un SIA “AUGEO INTERNATIONAL” nav
saistīti uzņēmēji, līdz ar ko, attiecīgā pieredze nav atzīstama par atbilstošu.
3. Saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo publisko informāciju, Jurijs
Marcinskis nav SIA “AUGEO GROUP” darbinieks – būvdarbu vadītājs Ēku konstrukciju
projektēšanā un pretendenta piedāvājumā nav iesniegts apliecinājums, ka Pretendenta SIA
“AUGEO GROUP” uzvaras gadījumā Jurijs Marcinskis apņemas pildīt būvdarba vadītāja
pienākumus.
Papildus Komisija ir konstatējusi, ka pretendentam SIA “AUGEO GROUP” uz
piedāvājuma iesniegšanas dienu bija nodokļu parāds 1041,62 eiro (viens tūkstotis
četrdesmit viens eiro un 62 eiro centi) parāds. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9.panta desmito daļu, Komisija ir informējusi pretendentu par konstatēto nodokļu parādu
un lūgusi iesniegt apliecinājumu nosakot iesniegšanas termiņu – 2017.gada 18.augusts.
Pretendents nav iesniedzis apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību, kā arī nav
sniedzis atbildi uz Komisijas vēstuli.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka attiecīgās kvalifikācijas prasības ir saistošas abām
iepirkuma daļām,
Komisija nolemj:



Pretendentu SIA “AUGEO GROUP” izslēgt no dalības iepirkuma procedūrā.
Izbeigt iepirkuma „Būvprojektēšanas pakalpojumi Ventspils Augstskolas ēkas
remontdarbiem un pielāgošanai cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām” id.nr. VeA
2017/09/ERAF/VP procedūru abās iepirkuma daļās bez rezultāta.

Balsojums:

Par ______

Pret______

Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esam personīgi ieinteresēti konkrēta pretendenta
izvēlē vai darbībā un neesam saistīti ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta izpratnē. Savu darbu
Komisijā apņemamies veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasības, ciktāl tie ir
saistoši un saistīti ar šā iepirkuma procedūru.

Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Komisijas priekšsēdētājs: D.Štefenberga

________________

Komisijas locekļi:
I. Dedze ___________________ R.Šteins ________________
M.Ēlerts ___________________V.Avotiņš _______________
Protokolēja: S.Juškeviča ________________
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