Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
(pasūtītāja nosaukums)

nod.maks.reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8,
Rīgā , LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkums

"LU CFI laboratoriju ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrāde"
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.

LUCFI 2016/14/ES

Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas
PROTOKOLS
Datums:
Laiks:

08.11.2016
08:30

Vieta (adrese):
Darba kārtība:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga
Lēmumu pieņemšana par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu

KOMISIJAS SASTĀVS:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
Iepirkumu komisijas locekļi:

Iepirkumu komisijas sekretārs

Andris Krūmiņš

________________

Mārtiņš Rutkis
Anatolijs Šarakovskis
Pēteris Kūlis
Gints Rieksts

________________
________________
________________
________________

Iepirkuma norise:
1. Komisijas locekļi pārliecinās, ka ir pilnā sastāvā un uzsāk darbu. Komisijas priekšsēdētājs
informē klātesošos, ka nepieciešams turpināt piedāvājumu vērtēšanu un jāpieņem lēmums par
iepirkuma rezultātiem, lai varētu iepirkuma priekšmetā piešķirt pretendentam līguma slēgšanas
tiesības.
2. Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošo komisiju, ka ir saņemti visi pieprasītie dokumenti
no EIS sistēmas par visiem trim pretendentiem.
3. Komisijas locekļi saskaņā ar iepirkuma nolikumā minēto kārtību un atbilstoši izslēgšanas
nosacījumiem rūpīgi izvērtē saņemtās izziņas. Komisija secina, ka Publisko iepirkumu likuma
82. panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi uz pretendentiem SIA “AR4”, SIA
"Baltex Group", un SIA "Campaign": nav attiecināmi.
4. Komisijas locekļi saskaņā ar iepirkuma nolikumā minēto kārtību un atbilstoši piedāvājuma
vērtšānas nosacījumiem un prasībām, secina, ka Pretendentu SIA “AR4”, SIA "Baltex Group",
un SIA "Campaign" iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.
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5. Iepirkuma komisija atkārtoti apkopo informāciju par visiem pretendentiem, ņemot vērā iepriekš
konstatēto un protokolos aprakstīto:
Izvēles pamatojums
N.p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena, EUR, bez
PVN

1.

SIA "AR4",
reģ.nr.40003632107

11942,82

Trešā zemākā cena

2.

SIA "Baltex Group",
reģ.nr.40103274353
3.

Viszemākā cena un atbilstība
iepirkuma nolikuma prasībām

34000,00

Otra zemākā cena
SIA "Campaign",
12134,20
reģ.nr.50003773841
Pretendentu piedāvājumi, kuros veikti aritmētisko kļūdu labojumi: nav.
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: nav

6. Komisija, ņemot vērā veikto pretendentu SIA "AR4", reģ.nr.40003632107, iesniegto
piedāvājuma izvērtējumu un pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 5.3.punktā noteikto, kā arī
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta devītās daļas regulējumu, vienbalsīgi nolemj:
1) atzīt pretendentu SIA "AR4" par uzvarētāju Iepirkumā LU CFI laboratoriju ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskās dokumentācijas, t.sk., projekta un
būvdarbu tāmju, izstrāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un to saskaņošana
būvvaldē, jo tā piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu:
EUR (bez PVN) 11942,82 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 82
centi), un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības;
2) triju darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas informēt pretendentu par
Iepirkumā atzīto uzvarētāju, kā arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mājas
lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam Komisijas lēmumam;
3) ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgti iepirkuma līgumi ar SIA "AR4",
reģ.nr.40003632107, publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu
paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem;
4) ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgumi, Latvijas Universitātes Cietvielu
fizikas institūta mājas lapā ievietot noslēgto iepirkuma līgumu tekstu, atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.
Komisijas priekšsēdētājs paziņo par sēdes beigām.
Sēdes beigas: 09:30
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš

____________________

Iepirkuma komisijas locekļi:
Mārtiņš Rutkis

____________________

Pēteris Kūlis

____________________

Anatolijs Šarakovskis ____________________
Iepirkuma komisijas sekretārs
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Gints Rieksts

____________________
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