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Iepirkumu komisijas 

ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 09.06.2015. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), Hipokrāta ielā 

1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā veica „Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas 6. stāva  telpu remontdarbi” (turpmāk tekstā – Iepirkums). 

Identifikācijas Nr. LU RMK 2015/5. 

Iepirkuma procedūras veids:  iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā. 

Līguma priekšmets:    Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 6. stāva 

telpu remontdarbi Rīgā, Hipokrāta ielā 1, saskaņā 

 ar veicamo remontdarbu apjomu un izmaksu tāmi. 

 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2015.gada 

12. maijā. 

 

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11) 

Komisijas priekšsēdētāja: Direktores vietniece - R. Bogdanova 

Komisijas locekļi: Galvenā grāmatvede - G. Medjāne 

 Administratīvi saimnieciskās daļas 

vadītāja vietniece 

- D. Retiķe 

11.05.2015. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu, piešķirt tam 

identifikācijas numuru LU RMK 2015/5 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur šādus 

atlases dokumentus: kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums.  

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2015.gada 25. maijam plkst. 11:00 Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 3.stāvā 

344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  

Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši: 

 

Nr.

p.k. Pretendents Reģ. Nr. Juridiskā adrese 

Piedāvātā cena,  

EUR bez PVN 

1 

SIA „Vent Eco 

Project” 40103571491 Mārupe, Lielā iela 49-8, LV-2167 

74 835.16, labots- 

74899.73 

2 
SIA "Perfekt 

Būve" 40003825234 Lielvārde, Raiņa iela 9C-11, LV-5070  83 810.46 

3 

SIA „Fidem 

Property Group” 50103710611 Rīga, Bikstu iela 6-25A,LV-1058 

80 257.55, labots -

84 071.90 

4 SIA "BD&C" 40103329844 

Jelgava, Sudrabu Edžus iela 2-35, LV-

3001 88 107.68 

5 SIA "BK Māja"  40103281730 Rīga, Kalnciema iela 91-29, LV-1046 106 241.46 

mailto:koledza@rmkoledza.lv


 Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 26.05.2015., Rīgā, Hipokrāta ielā 1. 

Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja piedāvājumu noformējuma un atlases 

dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un konstatēja, ka piedāvājumu 

noformējums atbilst nolikuma prasībām. Komisija nolēma pieaicināt ekspertu tehniskā un 

finanšu piedāvājuma izvērtēšanā. 

Iepirkumu komisijas sēdē 02.06.2015. komisija izskatīja eksperta ziņojumu „Būvdarbu 

apjomu un izmaksu tāmju izvērtēšana”. Eksperts konstatējis, ka pretendentu tāmes sastādītas 

atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtībai”. Izskatīti eksperta sagatavoti 

jautājumi pretendentiem. 

Izvērtējot matemātiskās kļūdas, 

SIA “Vent Eco Project” piedāvātā līgumcena ir 74835,16 EUR bez PVN, tomēr nav 

ietvertas visas izmaksas, atbilstoši Pretendenta citur dotajiem rādītājiem, kopējā tāmes 

izmaksa saskaņā ar eksperta aprēķinu ir 74899,73 EUR bez PVN. 

SIA “Fidem Property Group” piedāvātā līgumcena ir 80257.55 EUR bez PVN, bet 

summējot darbu izmaksas, pieļautas matemātiskas kļūdas (summā nav ietvertas visas tāmes 

pozīcijas), kā rezultātā kopējā piedāvājuma summu tiek pārrēķināta uz 84071.90 EUR bez 

PVN. Pārējo pretendentu piedāvājumos aritmētiska kļūdas netika konstatētas. 

Komisija sagatavo un izsūta vēstules SIA „Vent Eco Project”, SIA „Fidem Property 

Group” un SIA „Perfekt Būve” par iesniegtās informācijas precizēšanu saskaņā ar eksperta 

sagatavotiem jautājumiem. 

Iepirkumu komisijas sēdē 09.06.2015. komisija izskatīja pretendentu iesniegtos 

skaidrojumus uz uzdotajiem jautājumiem.  

SIA „Vent Eco Project” skaidrojums, ka telpu stāvoklis būtiski atšķiras, nevar būt par 

pamatu dažādām būvgružu izvešanas cenām, konkrētu materiālu vienības izmaksu atšķirībām, 

tāpat arī darbu veikšanas cenām (piemēram, ja virsma ir sagatavota, tad tapešu līmēšanas un 

krāsošanas izmaksām būtu jābūt vienādām u.tml.). Konstatēts, ka vairumā gadījumu zemākās 

cenas dotas tieši kopmītņu istabām, kas faktiski ir lielākais darbu apjoms. Tāpat tāmē nav 

ietvertas izmaksas darbu organizācijai. Pretendenta paskaidrojums, ka darbus organizēs 

būvdarbu vadītājs, liecina, ka Pretendents neizprot darba organizācijā nepieciešamos 

izdevumus, piemēram - strādnieku sadzīves organizēšana, materiālu izvietošanas izmaksas, kā 

arī elektroenerģijas un ūdens patēriņa izmaksas utt. Ņemot vērā augstāk minēto, eksperts 

konstatē, ka tāme sastādīta nekompetenti, nav ietvertas visas izdevumu pozīcijas un kopējai 

summai ir nepamatoti zemas cenas pazīmes. 

SIA „Fidem Property Group” apstiprina, ka vairākās tāmes ailēs nav iekļautas darbu 

izmaksas, norādot, ka koptāmes summa pēc labojumu veikšanas ir 84 408.99 EUR. 

SIA „Perfekt Būve” ir atbildējis uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Pieļautā tehniskā 

kļūda, pieskaitot transporta izmaksas, savā absolūtā vērtībā ir neliela un neatstāj vērā ņemamu 

ietekmi uz tāmes kopējo izmaksu. Pretendents apņemas nepalielināt tāmes kopsummu 

pieļautās tehniskās kļūdas apmērā, piedāvājuma cena paliek nemainīga. Eksperts uzskata, ka 

šis ir adekvāts zemākās cenas piedāvājums. Komisija piekrīt eksperta slēdzienam. 

 Nolikuma prasībām atbilstošs un ar zemāko piedāvāto līgumcenu ir SIA „Perfekt 

Būve” piedāvājums. Iepirkumu komisija nolēma pārliecināties, vai pretendentam SIA 

„Perfekt Būve” valstī, kurā tas reģistrēts nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 Iepirkumu komisijas sēdē 09.06.2015. iepirkumu komisija izskatīja pretendenta SIA 

„Perfekt Būve” apliecinātu izdruku no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas par nodokļu 

maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību. 09.06.2015. 

SIA „Perfekt Būve” nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā atzīt SIA „Perfekt 

Būve”  un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Perfekt Būve” par līgumcenu  83 810.46 

EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti desmit euro un 46 centi) bez PVN. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R. Bogdanova  


