Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI””
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Iepirkumu komisijas
(izveidota ar 2017.gada 14.novembra valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-3/109)

Iepirkuma
(Publisko iepirkuma likuma 9.panta kārtībā)
„VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” teritorijas bruģa
seguma atjaunošanas darbi”
identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2017/35
Sēdes protokols Nr.4
Jūrmalā

23.11.2017. plkst. 13.30
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša
Sēdē piedalās: Iepirkumu komisijas locekļi Imants Putniņš, Evija Ribakova, Sandra Balode,
eksperts Agris Eglītis
Sēdi protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre Ilze Markoviča
Darba kārtība:
Darba kārtība:
1.
Darba kārtības apstiprināšana;
2.
Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude;
3.
Aritmētisko kļūdu pārbaudīšana, labošana un pretendentu piedāvājuma summu labošana;
4.
Piedāvājumu vērtēšana atbilstoši vērtēšanas kritērijiem;
5.
Atlases dokumentu vērtēšana pretendentam, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu;
Sēdes gaita:
1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša informē par iepirkuma, ID Nr. VSIA
NRC „Vaivari” 2017/35, “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” teritorijas bruģa
seguma atjaunošanas darbi” piedāvājumu vērtēšanas sēdes darba kārtību.

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj:
Apstiprināt piedāvājumu vērtēšanas sēdes darba kārtību.
2. Iepirkumu komisija veic pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pārbauda, vai
tie ir noformēti atbilstoši iepirkuma nolikuma 10.2. punkta prasībām.
Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj:
Visu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.
3. Uzsākt pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikuma 17.1.3.punktā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem, pirms tam pārbaudot vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu.
Iepirkumu komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos un konstatē
aritmētiskās kļūdu pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “V SERVICE”

piedāvājumā.
Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj:
- Saskaņā ar nolikuma 17.1.2. punktu, labot pretendenta akciju sabiedrība “V SERVICE”
piedāvājumā konstatēto aritmētisko kļūdu un apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “V SERVICE” piedāvāto līgumcenu, kura, vērtējot finanšu piedāvājumu, tiks
ņemta vērā -71`789.28 EUR.
Uzdot iepirkumu komisijas sekretārei I.Markovičai informēt pretendentu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “V SERVICE”, kura piedāvājumā konstatēta kļūda par konstatēto aritmētisko
kļūdu un laboto piedāvājuma summu.
- Pārējo pretendentu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas netiek konstatētās.
4. Iepirkumu komisija veic pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikuma 10.
punktam (1.pielikumā - iepirkumu komisijas individuālie vērtējumi).
5. Komisija saskaņā ar nolikuma 18.4. punktu uzsāk atlases dokumentu vērtēšanu
pretendentam, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu SIA “V SERVICE”.
Komisija konstatē, ka pretendents nav iesniedzis nolikuma 6.pielikumu “Informācija par
līguma izpildi”, kurā jānorāda apakšuzņēmēji.
Komisija, lai pārliecinātos, ka pretendents visus darbu veiks pats, nepiesaistot
apakšuzņēmējus un tādēļ nav iesniedzis nolikuma 6.pielikumu, vienbalsīgi balsojot “par
“, nolemj:
Uzdot jautājumu pretendentam: Vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V SERVICE” nav
iesniegusi nolikuma 6. pielikumu, jo 100% izpildīs darbus, nepiesaistot apakšuzņēmējus?
Plkst. 16.30 iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Tuliša sēdi slēdz.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

_____paraksts_____S.Tuliša

Iepirkumu komisijas locekļi:
_______paraksts_____ I.Putniņš

_____ paraksts _____ E.Ribakova
______ paraksts _____ S.Balode

Eksperts:

Iepirkumu komisijas sekretāre:

_______ paraksts ___ A.Eglītis

________ paraksts __ I.Markoviča

N.
p.k.

Pretendenta
nosaukums

Pretendenta
piedāvātā līgumcenas
ar aritmētisko kļūdu
labojumiem bez
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Iegūtie punkti
(max 60) Punktu
skaits = (zemākā
cena/piedāvātā
cena) x 60

Pretendenta
piedāvātais
darbu izpildes
termiņš no
atzīmes
saņemšanas
Apliecinājuma
kartē par
būvdarbu
uzsākšanas
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izpildi
(kalendārās
nedēļas)

Iegūtie punkti(max
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(īsākais piedāvātais
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kalendārajās
nedēļas
/pretendenta
piedāvātais
realizācijas termiņš
kalendārajās
nedēļās) x 20.

Pretendenta
piedāvātais
garantijas laiks
izpildītajiem
darbiem pēc
būvobjekta
nodošanas
ekspluatācijā(gadi)

Iegūtie punkti
(max 20)Punktu
skaits =
(pretendenta
piedāvātais
būvdarbu
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piedāvātais
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Iegūtie
punkti
kopā (max
100)

1.

SIA „Kvinta BLC”

87997.15

48.9

8

10

4.5

20.00

78.90

2.

SIA „Liktenis”

77632.35

55.44

4

20

4.5

20.00

95.44

3.

SIA “V SERVICE”

71789.28

60

4

20

4.5

20.00

100

4.

SIA”BUILDIMPEKS”

84052.31

51.24

4

20

4.5

20.00

91.24

5.

PS “RST Skrūvpāļi”

84527.85

50.94

7

11.428

4.5

20.00

82.368

N.p.k.

14.3.

Prasības

Iesniedzamie dokumenti

Pretendenta
apliecinājums par piedalīšanos 1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 2.pielikums).
iepirkumā, ko paraksta pretendenta pārstāvis ar
2.Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona.
apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā
atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk LR) Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
norādītās.
3.Ārvalstu pretendenti iesniedz reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izziņu, vai
citu normatīviem aktiem atbilstošu dokumentu (vai apliecinātu kopiju), kurā norādītas
pārstāvības tiesības, saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.
4.Ja pretendenta ir piegādātāju apvienība, kura kā personālsabiedrība nav reģistrēta
Komercreģistrā, tad Pretendents iesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā,
parakstītu sadarbības līgumu, kuru parakstījis katras personas pārstāvis ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarota persona, kurā norādīts katras personas veicamo darbu un
atbildības apjoms (oriģināls vai apliecināta kopija).

14.4.

14.5.

Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra 1.Pretendenta, kas reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības
kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts
normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz
reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas
nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas
nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības
Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/.
ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
.2. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, piegādātāju apvienības biedram vai
apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā,
jāiesniedz attiecīgajā valstī reģistrācijas/ licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši
dokumenti, par tiesībām veikt Būvdarbus attiecīgajā reģistrācijas valstī. Papildus
jāiesniedz arī ārvalstu komersanta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts

par uzvarētāju, attiecīgais ārvalstu komersants 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
lēmuma par Iepirkuma rezultātiem nosūtīšanas dienas reģistrēsies Būvkomersantu
reģistrā, kā arī reģistrēs piedāvājumā norādītos atbildīgos komersanta darbiniekus.
14.6.

14.7.

Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma
līguma izpildei, tai skaitā sertificēti speciālisti ar
atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.
Pretendentam jānodrošina sertificēts speciālists
ceļu būvdarbu vadīšanā, kas iepriekšējo 5
(piecu) gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz 2
līdzvērtīgos objektos. Par līdzvērtīgu objektu tiks
uzskatīti būvdarbi objektā, kurā veikti pamatnes
sagatavošanas un bruģa ieklāšanas darbi
(darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektiem
jābūt nodotiem ekspluatācijā). pēc apjoma ne
mazāk kā 2000 m2, būvdarbu vērtība ne mazāk
par 90 000,00 (deviņdesmit tūkstoši) EUR bez
PVN.

1.Pretendents iesniedz informācija par būvdarbu vadītāja iepriekšējo pieredzi (pēc
formas – nolikuma 5.pielikums).
2.Par sarakstā norādītā speciālista sertifikātu esamību un termiņiem, Pasūtītājs
pārliecinās Būvniecības informācijas
sistēmas
mājaslapā
internetā
https://bis.gov.lv/bisp/pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu
bāzē.
3.Pretendents iesniedz informāciju par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma
6.pielikums). Pretendenta norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts un tam
nododamo veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pakalpojumu
līguma vērtības.

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (EUR 1.Brīvā formā sagatavots apliecinājums par finanšu apgrozījumu (bez PVN)
bez PVN) iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.
laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par 2.Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku
kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā vidējam finanšu apgrozījumam kopā jābūt ne mazākam kā Iepirkuma nolikuma
kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz 14.7.apakšpunktā noteiktajam pretendenta finanšu apgrozījumam iepriekšējo 3
160 000,00 (viens simts sešdesmit tūkstoši) EUR bez (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.
PVN gadā.
3.Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad vidējam finanšu apgrozījumam jāatbilst

iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā.
Vidējā finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts:
iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu
apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3
(trīs).
14.8.

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz 1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 5.pielikums).
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze 2. Attiecīgo darbu līgumu pasūtītāju atsauksmes.

vismaz 2 līdzvērtīgos objektos. Par līdzvērtīgu
objektu tiks uzskatīti būvdarbi objektā, kurā veikti
pamatnes sagatavošanas un bruģa ieklāšanas darbi
(darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektiem jābūt
nodotiem ekspluatācijā). pēc apjoma ne mazāk kā
2000 m2, būvdarbu vērtība ne mazāk par 90 000,00
(deviņdesmit tūkstoši) EUR bez PVN.
14.9.

Pretendents nodrošinās līguma izpildes saistību
nodrošinājumu, iesniedzot bankas garantijas vai
apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas
apmaksu apliecinošus dokumentus kā līguma izpildes
saistību nodrošinājumu 10% (desmit procentu)
apmērā no Būvdarbu līgumcenas.

5.9.1.Jāpievieno Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstīts apliecinājums, ka
gadījumā, ja tas tiek atzīts par uzvarētāju, Pretendents ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegs Līguma izpildes saistību nodrošinājumu - Bankas
garantiju vai apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu
dokumentus vai ieskaitīs pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā līguma izpildes saistību
nodrošinājumu – Drošības naudu 10% (desmit procentu) apmērā no Pakalpojuma
līgumcenas.

14.10.

Pretendents nodrošinās bankas garantiju vai
apdrošināšanas polisi Būvdarbu (kvalitātes garantijas
saistības nodrošinājumam 5% (piecu procentu)
apmērā no Pakalpojumu līgumcenas par pilnu
Pretendenta piedāvāto garantijas termiņu, saskaņā ar
Pretendenta tehnisko piedāvājumu.

1. Jāpievieno Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstīts apliecinājums, ka
gadījumā, ja tas tiek atzīts par uzvarētāju – līguma izpildes ietvaros apņemas iesniegt
garantiju saistību nodrošinājumu 5 % (pieci procentu) apmērā no Pakalpojuma
līgumcenas. par pilnu Pretendenta piedāvāto garantijas termiņu kopā ar darbu pieņemšanas
– nodošanas aktu.

14.11.

Pretendents nodrošinās Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta
2014.gada
19.augusta
noteikumiem
Nr.502
“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

1. Jāpievieno Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstīts apliecinājums, ka
gadījumā, ja tas tiek atzīts par uzvarētāju, Pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises
kopiju vai apliecinājumu par normatīvo aktu prasībām atbilstošas civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu.

(Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi
Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu
veicēju
civiltiesiskās
atbildības
obligāto

apdrošināšanu”, spēkā no 2014.gada 1.oktobra,
skatīt:
https://likumi.lv/doc.php?id=268552)

