Noraksts
Iepirkuma procedūras
“Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Stacijas ielā 2 renovācijas darbi ”
(identifikācijas Nr. ERAF Olaine, AS OŪS 2015/5)
komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.4
2015.gada 15.jūnijā

Olainē

Sanāksmi sāk plkst.15.00, beidz plkst.17.00.
DARBA KĀRTĪBA
1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude (10.1.)
2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude (10.2.)
3. Pretendentu atlase (kvalifikācija) (10.3.)
4. Piedāvājuma vērtēšana (10.4.).
Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma punktiem 10.1., 10.2 un 10.3. prasībām atbilstošos Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija
izvēlēsies vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā piedāvātā līgumcena

Iepirkumu komisija izveidota ar AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja M.Mazura 2015.gada 7.maija rīkojumu Nr.250.
Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Iepirkuma komisijas locekļi:
Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;
Kristīne Ruļuka - AS „Olaines ūdens un siltums” projekta vadītāja;
Tamāra Levicka - AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore.
Protokolē – Kristīne Ruļuka
1. Iepirkuma priekšmets – 4 stāvu (30 dzīvokļu ) dzīvojamās mājas Olainē, Stacijas ielā 2 renovācijas darbi, tai skaitā:

-

ēkas fasādes siltināšana 1476 m2;
ēkas cokola, pamatu siltināšana 97 m2 un pamatu apmales atjaunošana 61 m2;
jumta pārseguma siltināšana 616 m2 un jauna jumta
hidroizolācijas materiāla
ieklāšana 616 m2;
siltumapgādes sistēmas renovācija pie 88 esošajiem sildķermeņiem.

1.p.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude (10.1.)
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa aicina komisijas locekļus uzsākt Iepirkuma nolikuma punktā 10.1. noteikto Pretendentu iesniegto Piedāvājumu
noformējuma pārbaudi. Ņemot vērā, ka pretendentu piedāvājumu ārējā iepakojuma pārbaude jau tika veikta Pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā 2015.gada
7.maijā, Iepirkumu komisija turpina Pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstības iepirkuma nolikuma 3. punktam pārbaudi:

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr.
43603047371

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

Neatbilst
Pretendents
iesniedzis tikai
vienu
piedāvājuma
eksemplāru

SIA „Ēkas siltināšana”,
vien.reģ.nr. 40103224136

Piedāvājums trīs eksemplāros (viens oriģināls un
divas kopijas)

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 3.)

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst

(oriģinālu)
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
Piedāvājumam jābūt caurauklotam.

Atbilst
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Pēc pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudes pabeigšanas, iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar četrām balsīm „par”, nolemj:
 izvērtējot konstatēto neatbilstību ( trīs eksemplāru vietā iesniegts tikai viens piedāvājuma eksemplārs) iepirkuma komisija konstatē, ka minētā neatbilstība ir
uzskatāma par nebūtisku, jo neliedz iespēju iepirkuma komisijai izvērtēt pretendenta piedāvājumu, Iepirkuma komisija atzīst ka SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456, Piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma
tālāka izskatīšana;
 atzīt, ka SIA „SCO CENTRS”, vien.reģ.nr. 44103002148, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma
prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana;
 atzīt, ka SIA „Ēkas siltināšana”, vien.reģ.nr. 40103224136, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma
prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana.
 atzīt, ka SIA „Zemgales Būvserviss”, vien.reģ.nr. 43603022679, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu
noformējuma prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana
 atzīt, ka SIA „Labā māja Latvija”, vien.reģ.nr. 40103166938, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu
noformējuma prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana
 atzīt, ka SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma
prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana
 atzīt, ka PS Piegādātāju apvienība „Prime Service –BūvLat grupa”, vien.reģ.nr. 50103840621, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3.
punktā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana;
 atzīt, ka SIA „PRO FORMA”, vien.reģ.nr. 40003740730, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 3. punktā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma
prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendentu piedāvājuma tālāka izskatīšana
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2.p.
Piedāvājumu atbilstības pārbaude (10.2.)
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa aicina komisijas locekļus uzsākt Iepirkuma nolikuma punktā 10.2. noteikto Pretendentu Piedāvājumu atbilstības
pārbaudi. Iepirkuma komisija veic Pretendentu Piedāvājumu atbilstības pārbaudi saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6. un 7.punkta prasībām:

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr.
43603047371

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

SIA „Ēkas siltināšana”,
vien.reģ.nr. 40103224136

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 6. un 7.)

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

Atbilst

Atbilst

Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību
iepirkuma
komisija ir
pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību
iepirkuma komisija
ir pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

6. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:
6.1. Aizpildīts un parakstīts
Pretendenta piedāvājums saskaņā
ar iepirkuma nolikumam
pievienoto veidni (sadaļa F)

6.2. Piedāvājuma nodrošinājums
saskaņā ar nolikuma 4. punkta
prasībām

Atbilst
Pretendents nav
norādījis darbu
izpildes laiku.
Ņemot vērā ka
piedāvājuma veidne
satur apņemšanos
ievērot iepirkuma
nolikuma prasības,
nepilnība uzskatāmā
par nebūtisku.
Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību,
iepirkuma komisija
ir pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

Atbilst

Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību
iepirkuma komisija
ir pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

Atbilst

Neatbilst
Telefoniski sazinoties
ar apdrošināšanas
sabiedrību noskaidrots
ka padrošināšanas
polise nav apmaksāta
līdz ar to piedāvājuma
nodrošinājums nav
spēkā
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Atbilst

Atbilst

Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību
iepirkuma komisija
ir pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību
iepirkuma komisija
ir pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

Atbilst
Pretendents nav
norādījis darbu
izpildes laiku.
Ņemot vērā, ka
piedāvājuma veidne
satur apņemšanos
ievērot iepirkuma
nolikuma prasības,
nepilnība uzskatāmā
par nebūtisku.
Atbilst
Telefoniski
sazinoties ar
apdrošināšanas
sabiedrību
iepirkuma komisija
ir pārliecinājusies
par polises spēkā
esamību

SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

Nav attiecināms

Netiek izskatīts

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Atbilst

Atbilst

Netiek izskatīts

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst
Konstatēta
aritmētiska kļūda
piedāvājuma summa
bez PVN pirms
labojuma
EUR 135000,00,
summa pēc kļūdu
labojuma
EUR 135363,17.

Netiek izskatīts

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Nav attiecināms

Netiek izskatīts

Atbilst

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Atbilst

Nav attiecināms

SIA „Ēkas siltināšana”,
vien.reģ.nr. 40103224136
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SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

Nav attiecināms

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

6.6. Pretendenta vai tā piesaistītās

SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr.
43603047371

6.3. Pretendenta vai tā piesaistīto
personu apliecinājumus, ka
iepirkuma līguma slēgšanas
gadījumā, līdz darbu uzsākšanai
Pretendents vai tā piesaistītā
persona būs reģistrēti
Būvkomersantu reģistrā.
(gadījuma ja nav reģistrēti
būvkomersantu reģistrā)
6.4. Pretendenta kvalifikācijas
nodrošināšanai piesaistītās
personas (ja tāda piesaistīta)
apliecinājums par piedalīšanos
iepirkuma procedūrā, kas
sagatavots saskaņā ar Nolikuma
pielikumā Nr.3 doto veidni
6.5. Aizpildītas Tehniskās
specifikācijas papīra un
elektroniskā formātā (saskaņā ar
nolikuma C.sadaļu – Tehniskās
specifikācijas)

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 6. un 7.)

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

Atbilst

Netiek izskatīts

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Kopējais novērtējums

Atbilst

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

SIA „Ēkas siltināšana”,
vien.reģ.nr. 40103224136

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

Atbilst

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

7.1. Piedāvājuma derīguma
termiņš ir 60 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 6. un 7.)

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr.
43603047371

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

personas, gadījumos, kad kāda no
Pretendenta darbu pieredzes
(kvalifikācijas) prasībām tiek
nodrošinātā piesaistot citas
personas, veikto būvdarbu
saraksts saskaņā ar Nolikuma
Pielikumā Nr.4 doto veidni
7. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstības pārbaudes pabeigšanas, iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar četrām balsīm „par”, nolemj:
 atzīt, ka SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr. 40003776456, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks veikta
Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana.
 atzīt, ka SIA „SCO CENTRS”, vien.reģ.nr. 44103002148, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks
veikta Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana.
 atzīt, ka SIA „Ēkas siltināšana”, vien.reģ.nr. 40103224136, Piedāvājums neatbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. punktā noteiktajām prasībām, nav iesniegts
spēkā esošs piedāvājuma nodrošinājums līdz ar to Pretendenta piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts.
 atzīt, ka SIA „Zemgales Būvserviss”, vien.reģ.nr. 43603022679, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar
to tiks veikta Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana.
 atzīt, ka SIA „Labā māja Latvija”, vien.reģ.nr. 40103166938, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar
to tiks veikta Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana.
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atzīt, ka SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks
veikta Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana.
atzīt, ka PS Piegādātāju apvienība „Prime Service –BūvLat grupa”, vien.reģ.nr. 50103840621, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7.
punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks veikta Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana
atzīt, ka SIA „PRO FORMA”, vien.reģ.nr. 40003740730, Piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks
veikta Pretendenta piedāvājuma tālāka izskatīšana

3.p.
Pretendentu atlase (kvalifikācija) (10.3.)
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa aicina komisijas locekļus uzsākt Iepirkuma nolikuma punktā 10.3. noteikto Pretendentu atlases (kvalifikācija) atbilstības
pārbaudi iepirkuma nolikuma 5.3. punkta prasībām:
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SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītā
Atbilst
persona to
darbu izpildei, kuru
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Izdruka no
veikšanai nepieciešama reģistrācija
Izdruka no
Izdruka no
Izdruka no
Izdruka no
būvkomersantu
būvkomersantu
būvkomersantu
būvkomersantu
būvkomersantu
Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēta vai
reģistra
līdz darbu uzsākšanai būs reģistrēts reģistra pielikumā reģistra pielikumā reģistra pielikumā reģistra pielikumā
pielikumā
Būvkomersantu reģistrā
5.3.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis līdzīga veida un apjoma ēkas renovācijas darbus:
(Pretendents punktā 5.3. noteikto atlases (kvalifikācijas) kritēriju nodrošināšanai var balstīties uz citu personu pieredzi.)

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

SIA „GS CELT”,
vien.reģ.nr. 43603047371

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 5.3.) Pārbaudes rezultāts: Atbilst
/ Neatbilst/ Nav attiecināms

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

Atbilst
Izdruka no
būvkomersant
u reģistra
pielikumā

Atbilst
Izdruka no
būvkomersantu
reģistra pielikumā

- vismaz divu daudzstāvu (4
stāvi un augstāk) ēku ārsienu
siltināšana, ne mazāk kā 600 m2
platībā
katrā no uzrādītajiem
objektiem;

Atbilst

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Neatbilst

Veicot telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1 un
Nr.3

Veicot telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.2 un
Nr.6

Telefoniskās
aptaujas laikā
iepirkuma
komisija
noskaidrojusi, ka
nevienā no
uzradītajiem
objektiem nav
veikti daudzstāvu
(4 stāvi un
augstāk) ēku
ārsienu
siltināšanas darbi,
ne mazāk kā 600
m2 platībā

Veicot telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1 un
Nr.2.

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pretendenta
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1
un Nr.2

Telefoniskās
aptaujas laikā
iepirkuma
komisija ir
noskaidroju-si,
ka tikai viens
no
uzradītajiem
objektiem
(Nr.6.) atbilst
nolikuma
prasībām.
Nepieciešami
vismaz divi
objekti
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SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

SIA „GS CELT”,
vien.reģ.nr. 43603047371

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 5.3.) Pārbaudes rezultāts: Atbilst
/ Neatbilst/ Nav attiecināms

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

Atbilst
Ņemot vērā
Pasūtītāja
sadarbības pieredzi
ar pretendentu un
telefoniskās
aptaujas rezultātus,
iepirkuma komisija
pārliecinās, ka
pretendenta darbam
nepieciešamā darba
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1. un
Nr.2.

- vismaz divu ēku jumta
pārseguma paneļu siltināšana un
hidroizolācijas
ieklāšana, kā
jumta hidroizolāciju izmantojot
Atbilst
ruļļu materiālu, ne mazāk kā
400 m2 patībā
katrā no Veicot telefonisku
aptauju,
uzrādītajiem objektiem
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1 un
Nr.2.

Neatbilst

SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

SIA „GS CELT”,
vien.reģ.nr. 43603047371

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 5.3.) Pārbaudes rezultāts: Atbilst
/ Neatbilst/ Nav attiecināms

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

Neatbilst
Atbilst

Atbilst

Atbilst

Veicot telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.2 un
Nr.6

Veicot telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1 un
Nr.2
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Telefoniskās
aptaujas laikā
iepirkuma
komisija
noskaidrojusi, ka
nevienā no
uzradītajiem
objektiem nav
veikta jumta
pārseguma paneļu
siltināšana un
hidroizolācijas
ieklāšana, kā
jumta
hidroizolāciju
izmantojot ruļļu
materiālu

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pretendenta
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.1
un Nr.2

Telefoniskās
aptaujas laikā
iepirkuma
komisija ir
noskaidrojusi,
ka tikai viens
no
uzradītajiem
objektiem
(Nr.7.) atbilst
nolikuma
prasībām.
Nepieciešama
pieredze
vismaz divos
objektos

Atbilst

Veicot telefonisku
aptauju, iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pretendenta
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu sarakstā
norādītajiem
objektiem Nr.4 un
Nr.5.

Atbilst

Atbilst

SIA „PRO FORMA”,
vien.reģ.nr. 40003740730

Atbilst

PS Piegādātāju apvienība
„Prime Service –BūvLat
grupa”, vien.reģ.nr.
50103840621

Atbilst

SIA „GS CELT”,
vien.reģ.nr. 43603047371

SIA „Labā māja Latvija”,
vien.reģ.nr. 40103166938

Atbilst

SIA „Zemgales Būvserviss”,
vien.reģ.nr. 43603022679

- vismaz vienas ēkas apkures
sistēmas renovācija, aprīkojot
vismaz 80 apkures
sildķermeņus ar
termoregulatoriem.

SIA „SCO CENTRS”,
vien.reģ.nr. 44103002148

Pārbaudes kritēriji
(Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
punktu 5.3.) Pārbaudes rezultāts: Atbilst
/ Neatbilst/ Nav attiecināms

SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr.
40003776456;

Pārbaudes rezultāts: Atbilst / Neatbilst/ Nav attiecināms

Atbilst
Atbilst

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādīto objektu
Nr.1.

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisijas
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādīto objektu
Nr.6.

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādīto objektu
Nr.3

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās, ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādīto objektu
Nr.2

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās ka
pieredze tiek
nodrošināta ar
būvdarbu
sarakstā
norādīto
objektu Nr.1.

Veicot
telefonisku
aptauju,
iepirkuma
komisija
pārliecinās,
ka pieredze
tiek
nodrošināta
ar būvdarbu
sarakstā
norādīto
objektu Nr.7

Pasūtītājam ir
sadarbības
pieredze ar
pretendentu.
Nepieciešamā
darba pieredze
tiek nodrošināta
ar būvdarbu
sarakstā norādīto
objektu Nr.1.

Atbilst

Atbilst

Neatbilst

Neatbilst

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Kopējais novērtējums

Pēc Pretendentu atbilstības (kvalifikācijas) pārbaudes, iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar četrām balsīm „par” ,nolemj:
 atzīt, ka SIA „PRO DEV”, vien.reģ.nr. 40003776456, kvalifikācija atbilst visām Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks veikta
Pretendenta piedāvājuma vērtēšana;
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atzīt, ka SIA „SCO CENTRS”, vien.reģ.nr. 44103002148, kvalifikācija atbilst visām Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks veikta
Pretendenta piedāvājuma vērtēšana;
atzīt, ka SIA „Zemgales Būvserviss”, vien.reģ.nr. 43603022679, kvalifikācija neatbilst Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to
Pretendenta piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts;
atzīt, ka SIA „Labā māja Latvija”, vien.reģ.nr. 40103166938, kvalifikācija neatbilst Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to
Pretendenta piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts;
atzīt, ka SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371,, kvalifikācija atbilst visām Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks veikta
Pretendenta piedāvājuma vērtēšana
atzīt, ka PS Piegādātāju apvienība „Prime Service –BūvLat grupa”, vien.reģ.nr. 50103840621, kvalifikācija neatbilst Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā
noteiktajām prasībām, līdz ar to Pretendenta piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts;
atzīt, ka SIA „PRO FORMA”, vien. reģ.nr. 40003740730, kvalifikācija atbilst visām Iepirkuma nolikuma 5.3. punktā noteiktajām prasībām, līdz ar to tiks
veikta Pretendenta piedāvājuma vērtēšana.

4.p.
Piedāvājuma vērtēšana (10.4.).
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa aicina iepirkuma komisiju uzsākt iepirkuma nolikuma punktiem 10.1., 10.2 un 10.3. prasībām
atbilstošo Pretendentu piedāvājumus vērtēšanu. No atbilstošajiem Pretendentu piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies vienu visizdevīgāko
piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā piedāvātā līgumcena.
Iepirkuma komisijas veic iepirkuma nolikuma punktiem 10.1., 10.2 un 10.3. prasībām atbikstošo Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu:

Pretendenta piedāvātā līguma summa EUR, bez PVN

Pretendenta nosaukums
SIA „PRO DEV”, vien. reģ. nr. 40003776456
SIA „SCO CENTRS”, vien. reģ. nr. 44103002148

EUR 111 741,62
EUR 135 000,00, summa pēc kļūdu labojuma EUR 135363,17.
EUR 96 841,28
EUR 108 375,26

SIA „GS CELT”, vien. reģ. nr. 43603047371,
SIA „PRO FORMA”, vien. reģ. nr. 40003740730

Ņemot vērā iepirkuma nolikuma punktā 10.4. noteikto vērtēšanas kritēriju, iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar četrām balsīm „par”, nolemj:
4.1. Atzīt SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, par Iepirkuma procedūras uzvarētāju ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN, EUR 96 841,28;
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4.2.. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.5. punkta nosacījumiem, pirms paziņojuma par iepirkuma līguma slēgšanu nosūtīšanas uzvarējušam Pretendentam, veikt
pārbaudi vai uz Pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. vai punktā 5.1.2. noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.
4.3. Nākamo Iepirkuma komisijas sēdi sasaukt 2015.gada 19.maijā, plkst. 14.00.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(personas paraksts)

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi

(personas paraksts)

M.Mazurs

(personas paraksts)

K.Ruļuka

(personas paraksts)

T.Levicka

Protokolēja K.Ruļuka
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