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ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 03.06.2014. 

 

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 8. stāva  telpu remontdarbi” (turpmāk tekstā – Iepirkums). 

Identifikācijas Nr. LU RMK 2014/4. 

Iepirkuma procedūras veids:  iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā. 

Līguma priekšmets:    Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 8. 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 2014.gada 

9. 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 

 

09.05.2014. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.1) uzsākt Iepirkumu, 

piešķirt tam identifikācijas numuru LU RMK 2014/4 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 2014.gada 23. 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: 

Pretendents Reģ. Nr. Juridiskā adrese Piedāvātā 

līgumcena 

SIA „BK Māja” 40103281730 Kalnciema iela 91-

29, Rīga, LV-1046 
104 006.94 

EUR bez PVN 

SIA „Būvsabiedrība 

Ota un partneri” 

40003613290 E.Birznieka Upīša 

iela 24-1, Rīga, LV-

1050 

143 161.57 EUR 

bez PVN 

 

mailto:koledza@rmkoledza.lv


 Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 23.maijā, Rīgā, 

Hipokrāta ielā 1. (protokols Nr.2). Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja 

piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un 

konstatēja, ka abu piedāvājumu noformējums atbilst nolikuma prasībām. Komisija nolēma 

pieaicināt ekspertu tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanā. 

 Iepirkumu komisijas sēdē 02.06.2014. (protokols Nr.3) komisija izskatīja eksperta 

ziņojumu „Būvdarbu apjomu un izmaksu tāmju izvērtēšana”. Eksperts konstatējis, ka abu 

pretendentu tāmes kopumā sastādītas atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”, kā arī abās tāmēs ietverti visi darba apjomi, kas tika noteikti iepirkuma 

dokumentācijā. Tāmju izmaksu elementi nav uzskatāmi par nepamatoti zemiem. 

 Nolikuma prasībām atbilstošs un ar zemāko piedāvāto līgumcenu ir SIA „BK Māja” 

piedāvājums. Iepirkumu komisija nolēma pārliecināties, vai pretendentam SIA „BK Māja” 

valstī, kurā tas reģistrēts nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 Iepirkumu komisijas sēdē 03.06.2014. (protokols Nr.4) iepirkumu komisija izskatīja 

pretendenta SIA „BK Māja”  apliecinātu izdruku no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas par 

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

03.06.2014. SIA „BK Māja” nav nodokļu parādu.  

 Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā atzīt SIA „BK 

Māja” un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “ BK Māja” par līgumcenu  104 006.94 

(viens simts četri tūkstoši seši euro un 94 centi) EUR bez PVN. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R.Bogdanova  

 


