IZRAKSTS
Iepirkuma procedūras būvdarbu veikšanai
no 20 000 – 169 999 euro
„Apkures sistēmas rekonstrukcija”
(Identifikācijas Nr. VASES 2018/03)
ZIŅOJUMS
Rīgā, 2018. gada 19. martā
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk– „VAS ES”),
reģ.Nr.40003021907.
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV – 1010.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2018/03.
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkumu procedūra būvdarbu veikšanai no 20 000 – 169 999 euro.
Iepirkuma priekšmets: „Apkures sistēmas rekonstrukcija”.
Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2018. gada 27. februārī
Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav bijis publicēts.
Pretendentam noteiktās piedāvājuma noformēšanas prasības:
Noformēšanas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 11. punktā.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
Kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 16. punktā.
Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir:
Iepirkuma dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums, vadoties pēc šādiem kritērijiem:
Nr.p.k.
1.

Kritērijs
Finanšu piedāvājums – cena EUR (bez PVN)
Punktu skaits = 70 x

2.

Maksimālais
punktu skaits

Zemākā izvērtējamā cena starp Pretendentu piedāvājumiem
Pretendenta piedāvātā izvērtējamā cena
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Tehniskais piedāvājums – apkures sistēmas rekonstrukcijas termiņš
Ja Pretendenta piedāvātais apkures sistēmas rekonstrukcijas termiņš būs :
 30 (trīsdesmit) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 0;
 28 (divdesmit astoņas) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 5;
 26 (divdesmit sešas) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 10;
 24 (divdesmit četras) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 15;
 22 (divdesmit divas) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 20;
 20 (divdesmit) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 25;
 18(astoņpadsmit) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 30.

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. marts, plkst. 11:00.
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Iesniegtie piedāvājumi:
Pretendents
(nosaukums)
SIA „Konceps AJ”
Reģ.Nr. 43603059116
Nosaukums
Apkures sistēmas rekonstrukcija saskaņā ar
SIA „PRO CLIMATE” izstrādāto apliecinājuma karti
inženierbūvei Nr.01-11/16 „Apkures sistēmas
rekonstrukcija Eksporta ielā 5, Rīgā” un atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam.
Pretendents
(nosaukums)
SIA „ENESAN”
Reģ.Nr. 40103761688
Nosaukums
Apkures sistēmas rekonstrukcija saskaņā ar
SIA „PRO CLIMATE” izstrādāto apliecinājuma karti
inženierbūvei Nr.01-11/16 „Apkures sistēmas
rekonstrukcija Eksporta ielā 5, Rīgā” un atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam.
Pretendents
(nosaukums)
SIA „Taraka”
Reģ.Nr. 40003994345
Nosaukums
Apkures sistēmas rekonstrukcija saskaņā ar
SIA „PRO CLIMATE” izstrādāto apliecinājuma karti
inženierbūvei Nr.01-11/16 „Apkures sistēmas
rekonstrukcija Eksporta ielā 5, Rīgā” un atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam.

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
12.03.2018.
Plkst.09:42
Izmaksas bez
PVN 21%
Izmaksas ar
PVN (EUR)
(EUR)
PVN 21% (EUR)
111 667,77

23 450,23

135 118,00

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
12.03.2018.
Plkst.10:30
Izmaksas bez
PVN 21%
Izmaksas ar
PVN (EUR)
(EUR)
PVN 21% (EUR)
103 971,81

21 834,08

125 805,89

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
12.03.2018.
Plkst.10:55
Izmaksas bez
PVN 0%
Izmaksas ar
PVN (EUR)
(EUR)
PVN 21% (EUR)
163 336,45

0,00

163 336,45

Piedāvājums atvēršanas vieta, datums, laiks: Rīga, Eksporta iela 5, 2.stāva konferenču zāle,
2018. gada 19. marts, plkst. 11:00.
Pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstība Iepirkuma nolikuma 11. punktā noteiktajām
prasībām:
Pretendents
SIA „Konceps AJ”
SIA „ENESAN”
SIA „Taraka”

Vērtējums
Atbilst
Atbilst
Atbilst

Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma nolikuma 17. – 19. punktā
noteiktajām prasībām:
Pretendents
SIA „Konceps AJ”
SIA „ENESAN”
SIA „Taraka”

Vērtējums
Atbilst
Atbilst
Atbilst

Pretendentu atbilstība Iepirkuma nolikuma 16. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām:
Pretendents
SIA „Konceps AJ”
SIA „ENESAN”
SIA „Taraka”

Vērtējums
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
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Komisija pārbaudīja SIA „Konceps AJ”, SIA „ENESAN” un SIA „Taraka” kā Pretendentu atbilstību
Iepirkuma nolikuma 16. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumu
vērtēšanas rezultātā, Komisija secināja, ka SIA „Konceps AJ”, SIA „ENESAN” un SIA „Taraka”
pēdējo trīs gadu laikā nav veikuši vismaz 3 (trīs) 3. kategorijas ēku, kurām ir kultūras vēstures
pieminekļa statuss, celtniecības darbus ar iekļautiem apkures un ventilācijas sistēmu
izbūves/rekonstrukcijas darbiem. Ēku kultūras vēstures pieminekļa statuss tiks pārbaudīts Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapā: http://mantojums.lv/lv/piemineklusaraksts/:
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija atzina SIA „Konceps AJ”, SIA „ENESAN” un SIA „Taraka” kā
Iepirkuma nolikumā 16.2. punktā noteiktajai prasībai neatbilstošus Pretendentus un izslēdza no
turpmākas vērtēšanas.
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu
Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā noteikts: “...Ja iesniegti iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi,
iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta....”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolēma izbeigt Iepirkumu bez rezultāta, jo Iepirkuma
ietvaros nav saņemts neviens atbilstošs piedāvājums.
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