Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta
Iepirkumu komisijas
LĒMUMS Nr.TMR2015/6-1
Siguldā

2015. gada 14. jūlijā

Pasūtītājs
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”,
reģ.Nr.90000012776, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.
„Turaidas muzejrezervāta Šveices mājas KLĒTS (būves kadastra apzīmējums 8068 009
0176 004) restaurācija un atjaunošana”
iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/6
Iepirkuma metode:
Mazais iepirkums būvdarbiem no 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu.
Līdz paziņojumā par iepirkumu (identifikācijas Nr. TMR2015/6) norādītajam termiņam - 2015. gada 10.
jūlijam, plkst.11.00 ir saņemts viens piedāvājums:
Nr.
p.k.
1.

Pretendents
SIA “Balga”
reģ. Nr. 49503000241

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
10.07.2015., plkst.9.00

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (euro)
EUR 34 098,03

Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto
cenu.
Piedāvājumu vērtēšana:
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.1., 12.2. punktu, komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma
7. un 9. punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10. punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem
dokumentiem un no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
Tika konstatēts:
 Pretendenta iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst nolikuma 7.p. prasībām.
 Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā un Amatniecības Uzņēmumu
reģistrā.
 Pretendenta vidējais gada apgrozījums atbilst nolikuma prasībām (90 961 euro), ir pievienoti 2014.,
2013., 2012. gadu peļņas un zaudējumu aprēķini.
 Pretendenta iesniegtais pieredzes saraksts pilnībā atbilst nolikuma prasībām un liecina par
pietiekošu pieredzi guļbūves ēku restaurācijas darbu veikšanā un skaidu jumtu uzlikšanā Valsts
nozīmes kultūras pieminekļos un kultūrvēsturiskajās ēkās. Pieredzes sarakstam pievienotas 3
pozitīvas atsauksmes par veiktajiem restaurācijas darbiem.
 Pretendenta piedāvātā restaurācijas darbu vadītāja pieredzes saraksts pilnībā atbilst nolikuma
prasībām un liecina par atbilstošām prasmēm būvdarbu/restaurācijas darbu vadīšanā, ir spēkā esošs
Būvprakses sertifikāts. Restaurācijas darbā iesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecina MBA
Diploms (Eiropas menedžeris koka būvēm).
 Pretendenta finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.3. p. minētajam Pasūtītāja finansējumam.
 Pretendenta finanšu piedāvājuma tāmē ir iekļautas visas prasītās izmaksas, bet ir pieļautas
aritmētiskas kļūdas.

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.6.punktu, komisija laboja finanšu piedāvājuma tāmē pieļauto
aritmētisko kļūdu un par to informēja pretendentu. Pēc kļūdas labojuma saskaņošanas SIA “Balga”
iesniegtais finanšu piedāvājums ir EUR 33804,83 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četri euro un 83
centi) bez PVN un tas atbilst Pasūtītāja budžetā paredzētajam finansējumam Šveices mājas KLĒTS
restaurācijai un atjaunošanai.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.8. punktu, komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā
izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
Ņemot vērā konstatēto, komisija vienbalsīgi atzīst, ka SIA “Balga” iesniegtais piedāvājums atbilst
iepirkuma „Turaidas muzejrezervāta Šveices mājas KLĒTS (būves kadastra apzīmējums 8068
009 0176 004) restaurācija un atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/6, nolikumā
izvirzītajām prasībām un SIA “Balga” ir atzīstama par potenciālo uzvarētāju, un tai būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.9. punktu, komisija, pārbauda VID publiskajā datu bāzē, vai attiecībā
uz SIA „Balga” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā noteiktie
pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
10.07.2015. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta Publiskās datu bāzes liecina, ka nodokļu maksātājam
SIA „Balga” saimnieciskā darbība nav apturēta, un 10.07.2015. Izziņas par nodokļu maksātāja VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību Nr. 94573 izdruka liecina, ka SIA „Balga”
nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.
Ņemot vērā konstatēto, komisija vienbalsīgi nolemj:
1.
Atzīt SIA „Balga” par iepirkuma “Šveices mājas KLĒTS (būves kadastra apzīmējums 8068
009 0176 004) restaurācija un atjaunošana” uzvarētāju un piešķirt tiesības slēgt līgumu par
piedāvāto līgumcenu EUR 33804,83 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četri euro un 83
centi) bez PVN.
2.
Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā informēt SIA „Balga” par līguma noslēgšanas
tiesību piešķiršanu un uzaicināt noslēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 33804,83
(trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četri euro un 83 centi) bez PVN.
3.
Pēc līguma noslēgšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā iesniegt publicēšanai paziņojumu par
noslēgtu līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā www.iub.gov.lv, kā arī
Turaidas muzejrezervāta mājaslapā internetā www.turaida-muzejs.lv.
4.
Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, publicēt Turaidas muzejrezervāta mājaslapā
internetā www.turaida-muzejs.lv iepirkuma līguma tekstu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka pieņemto lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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