Iepirkuma
„Remontmateriālu piegāde”
Id. Nr. RVC 2017/17
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums
Rīgā,

2017. gada 12. jūlijā

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas veselības centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RVC 2017/17
Iepirkuma priekšmets: Remontmateriālu piegāde
CPV kods: 44100000-1. Celtniecības materiāli un citi izstrādājumi.
Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 08.06.2017.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkuma komisija izveidota ar SIA „Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Inetas Zīriņas
05.06.2017. rīkojumu Nr.1-6/36 un 07.07.2017. rīkojumu Nr. 1-6/43.
1. Komisijas priekšsēdētāja: Aija Uldriķe, RVC iepirkumu speciāliste – iepirkumu
komisijas vadītāja;
2. Komisijas locekle: Elvīra Beķe, Saimniecības nodaļas saimniecības pārzine;
3. Komisijas loceklis: Andis Ragovskis, Tehniskā atbalsta dienesta vadītājs.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
1. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi.
2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (t.i. 2014., 2015. un 2016. gadā) ir pieredze
vismaz divu līdzvērtīga apjoma (naudas izteiksmē) preču piegādē.
4. Pretendentam jābūt mazumtirdzniecības vietām:
 kuras atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, Daugavas kreisajā krastā;
 kuras ir nodrošinātas ar visu piedāvājumā izteikto Preču paraugiem, un kurā Pircēja
pārstāvis var izvēlēties, pasūtīt preci, apskatīt, apmainīt bez apjoma ierobežojuma;
 kurām darba laiks ir vismaz piecas dienas nedēļā;
 kuras ir nodrošinātas ar netraucētu piebraukšanu un bezmaksas autostāvvietu.
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Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs
1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 6.punktā norādītajām prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
2.
Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 7.punktā norādītajām
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
3.
Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām
prasībām.
4.
Iepirkuma komisija pārbauda finanšu piedāvājumus, t.sk. pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
5.
Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.
6.
Iepirkuma komisija no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.06.2017., plkst. 10:00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: SIA Rīgas veselības centrs” Valdeķu ielā 57,
Rīgā, LV - 1058, 2.stāva konferenču zālē (222.telpa), 19.06.2017., plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:
Iesniegšanas datums, laiks

Finanšu piedāvājuma
cena EUR bez PVN

SIA “CITA SANTEHNIKA”,
reģ. Nr. 40003451144
SIA “DEPO DIY”, reģ. Nr.
50003719281

16.06.2017. plkst.12:10

3. daļa - 3248.20

19.06.2017. plkst.08:20

SIA “Tirdzniecības nams
“Kurši””, reģ. Nr. 40003494995

19.06.2017. plkst.08:40

SIA “MIG Baltic”, reģ. Nr.
40103258378

19.06.2017. plkst.09:05

AS “KESKO SENUKAI
LATVIA”, reģ. Nr. 40003311719
SIA “Optimera Latvia”, reģ. Nr.
40003140449

19.06.2017. plkst. 09:15

1. daļa - 3265.34
2. daļa - 9485.72
3. daļa - 2349.22
1. daļa - 3676.71
2. daļa - 9511.76
3. daļa - 4732.58
1. daļa - 3784.24
2. daļa - 10708.48
3. daļa - 3254.36
1. daļa - 21062.67

SIA ”Santehniskas Resursi”,
reģ. Nr. 40003718369

19.06.2017. plkst. 09:43

Pretendenta nosaukums

19.06.2017. plkst. 09:23

1. daļa - 3570.36
2. daļa - 10448.42
3. daļa - 4225.30
1. daļa - 4742.88
3. daļa - 2554.39

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:



iepirkuma 1. daļā “Krāsas” – ar SIA “DEPO DIY” ar līgumsummu 3265.34 EUR
bez PVN;
iepirkuma 2. daļā “Remontmateriāli” – ar SIA “DEPO DIY” ar līgumsummu
9485.72 EUR bez PVN;
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iepirkuma 3. daļā “Ūdensapgāde, kanalizācija, santehnika” - ar SIA “DEPO DIY” ar
līgumsummu 2349.22 EUR bez PVN.

Pamatojums lēmumam par iepirkuma nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:
SIA “Santehnikas Resursi” piedāvājums atzīts par neatbilstošu Nolikuma 7.4. punktam, jo
pretendentam nav mazumtirdzniecības vieta Daugavas kreisajā krastā.

Komisijas priekšsēdētāja Aija Uldriķe _________________
Komisijas locekle Elvīra Beķe______________________

Komisijas loceklis Andis Ragovskis______________________
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