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Iepirkumu komisijas
ZIŅOJUMS
Rīgā, 14.05.2018.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK),
Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veica iepirkumu
“Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas telpu vienkāršota atjaunošana”, ID Nr. LU
RMK 2018/1.

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (13.03.2018. rīkojums Nr.01-4/14)
Komisijas priekšsēdētāja:

Direktores
vietniece
finanšu G.unMedjāne
infrastruktūras jautājumos
Komisijas locekļi:
Direktores vietniece izglītības darbā S. Villere
Direktores vietniece zinātnes darbā
D. Voita
Infrastruktūras daļas vadītāja
D. Retiķe
2018.gada 19.aprīlī Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu,
piešķirt tam identifikācijas numuru LU RMK 2018/1 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu.
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur
šādus atlases dokumentus: pieteikums dalībai iepirkumā; informācija par piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem; būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments; elektroietaišu izbūves
darbu vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments; pieredzi apliecinošs saraksts par vismaz diviem
līdzvērtīga apjoma pabeigtiem objektiem; apliecinājums par gada vidējo neto finanšu apgrozījumu
iepirkuma līguma priekšmeta jomā; vismaz divas pozitīvas atsauksmes par īstenotajiem projektiem;
paraksta tiesības apliecinošs dokuments; finanšu piedāvājums; būvniecības koptāme; būvkomersanta
reģistrācijas numurs.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu, kurš
atbilst visām nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2018. gada 3. maijam plkst. 12:00
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 1.stāvā
107.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumu iesniedza:
Nr.p.k. Pretendents
1 SIA “Fil un Ko”
2 SIA “BK MĀJA”

Reģ. Nr.
Juridiskā adrese
40003274287 Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035
40103281730 Kalnciema iela 91-29, Rīga, LV-1046

Piedāvātā cena,
EUR bez PVN
52 104.10
48 020.46

Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 7. maijā, Rīgā, Hipokrāta
ielā 1. Komisijas locekļi aizpilda un paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru
dēļ varētu uzskatīt, ka viņi būtu ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.
Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja piedāvājuma noformējuma un atlases
dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma III un IV daļā izvirzītajām prasībām un konstatēja,

ka visi piedāvājuma atlases dokumenti ir iesniegti un kopumā atbilst nolikuma prasībām.
Komisija nolēma pieaicināt ekspertu un uzsākt piedāvājumu būvdarbu apjoma un izmaksu tāmju
izvērtēšanu un salīdzināšanu atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām.
Iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 14.maijā izskata eksperta ziņojumu “Būvdarbu apjomu
un tāmju izvērtēšana”. Eksperts secinājis, ka piedāvājumos nav matemātisku kļūdu un cenas nav
uzskatāmas par nepamatoti zemām. Komisija tiek informēta, ka ne pret vienu no pretendentiem nav
uzsākts maksātnespējas process un pretendentiem pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas
07.05.2018. nav nodokļu parādu, kas lielāki par 150 euro.
Iepirkumu komisija nolemj noteikt par uzvarējušu iepirkumā “Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžas telpu vienkāršota atjaunošana”, ID Nr. LU RMK 2018/1, SIA ”BK Māja”,
reģistrācijas Nr.40103281730, piedāvājumu ar zemāko cenu 48 020.46 euro (bez PVN).

Komisija sagatavos un nosūtīs pretendentiem paziņojumu par iepirkuma rezultātiem,
ievietos atbilstošus paziņojumus Iepirkumu biroja un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledža mājas lapās.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

G.Medjāne

