Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Tālr. 67910518, fakss 67910532
IEPIRKUMU KOMISIJA
Iepirkuma procedūras
„Stopiņu pamatskolas esošā korpusa rekonstrukcija un piebūves
jaunbūve”

Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmes protokols

Nr. SND2014/29 (8.2.)-3
Ulbrokā,
Sēdi sāk: 2014.gada 15.jūlijā, plkst. 9.45
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Laila Kundziņa
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Atis Senkāns
Baiba Šulte
Komisijas locekļi:
Protokolē komisijas sekretāre:
Diāna Poriete
Komisijas izveidošanas pamatojums: 2013.gada 26.jūnija Stopiņu novada domes lēmums
protokols Nr.3, p.11., 2014.gada 28.maija Stopiņu novada domes lēmums, protokols Nr.27,
p.7.1.
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre.
Darba kārtībā:
Iepirkuma procedūras „Stopiņu pamatskolas esošā korpusa rekonstrukcija un piebūves
jaunbūve” ietvaros iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Jautājuma izskatīšana:
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/29 (8.2.)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā
www.stopini.lv un www.iub.gov.lv 01.07.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja konstatē, ka Iepirkumu komisija ir lemttiesīgā sastāvā
un informē, ka sēdē tiks izvērtēta iepirkuma „Stopiņu pamatskolas esošā korpusa
rekonstrukcija un piebūves jaunbūve”, Identifikācijas Nr. SND2014/29(8.2), ietvaros
iesniegto piedāvājumu atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisijas
priekšsēdētāja norāda, ka šīs iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegti 2 (divi)
piedāvājumi:
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Nr. Juridiskās pers.
P.k. nosaukums
1. SIA “BŪVREM”
Reģ.Nr. 40103544686
2.

SIA “BERIL”
Reģ.Nr. 40003976068

Adrese, Kontaktinformācija Piedāvājuma cena
EUR bez PVN
32 194.73
Zentenes iela 17-40, Rīga,
LV-1069
buvrem@inbox.lv
Ieriķu iela 48, Rīga, LV-1084 34 413.96
olga@beril.lv, info@beril.lv

5. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma noformējuma
pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši
Nolikuma prasībām.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt visu Pretendentu iesniegto piedāvājuma noformējumu par atbilstošu iepirkuma
nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt
pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
6. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Atlases
dokumentu vērtēšana. Komisija novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikumā
noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un iesnieguši visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt visu Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Atlases dokumentus par atbilstošiem iepirkuma
nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, tehniskajām un
profesionālajām spējām un kvalifikācijas prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus
tālākai vērtēšanai.
7. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma
atbilstības pārbaude - Tehniskā piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas
locekļi vērtē Pretendentu Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām
prasībām.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Atzīt visu Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Tehniskos dokumentus par atbilstošiem
iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
Iepirkuma komisijas locekļi pārbauda Pretendentu iesniegtā Finanšu piedāvājuma
atbilstību nolikuma prasībām. Iepirkuma nolikumā noteikts, ka Iepirkuma komisija
izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma
prasībām un Tehniskajām specifikācijām.
Komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto www.eis.gov.lv informāciju par pretendentu SIA
“BŪVREM”, kuram konstatēta zemākā cena.
Saskaņā ar saņemto informāciju, pretendentam, kuram ir zemākā cena, nav konstatēti
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi – nav pasludināts
pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; nav nodokļu parādi, tajā skaitā,
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:

8.
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1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Stopiņu pamatskolas esošā korpusa
rekonstrukcija un piebūves jaunbūve”, Identifikācijas Nr. SND2014/29(8.2), piešķirt un
par uzvarētāju atzīt SIA “BŪVREM”, Reģ.Nr. 40103544686, juridiskā adrese Zentenes
iela 17-40, Rīga, LV-1069, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 32 194.73 (trīsdesmit
divi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro, 73 centi), PVN 21% EUR 6760.89, EUR ar
PVN 38 955.62.
Pamatojums: piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, viszemākā cena.
2. Ieteikt slēgt līgumu „Stopiņu pamatskolas esošā korpusa rekonstrukcija un piebūves
jaunbūve” ar SIA “BŪVREM”, Reģ.Nr. 40103544686, juridiskā adrese Zentenes iela 1740, Rīga, LV-1069, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 32 194.73 (trīsdesmit divi
tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro, 73 centi), PVN 21% EUR 6760.89, EUR ar
PVN 38 955.62.

Sēdi beidz: 2014.gada 15.jūlijā, plkst. 10.00
Komisijas priekšsēdētāja:

Laila Kundziņa________________

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Atis Senkāns ________________

Komisijas locekle:

Baiba Šulte __________________

Komisijas sekretāre:

Diāna Poriete ________________
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