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

2015. gada 16. martā

Pasūtītājs
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”,
reģ.Nr.90000012776, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.
Turaidas Pils Lielā Torņa Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums
80150010201005) pārsegumu konstrukciju atjaunošana un restaurācija
iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/1
Iepirkuma metode:
Mazais iepirkums būvdarbiem no 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu
Noteiktajā termiņā līdz 2015. gada 12. martam plkst.11.00 saņemtie piedāvājumi:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Pretendents
SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272
SIA “Velmaks”, reģ. Nr.
40103162372
Mācību būvniecības un restaurācijas
firma “Dziedrs”, reģ. Nr.
40103064851

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
11.03.2015., plkst.16.23
12.03.2015., plkst.10.52

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (euro)
EUR 15 483,31
EUR 12 762,00

12.03.2015., plkst.10.55

EUR 22 803,44

Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
Piedāvājumu vērtēšana:
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.1. 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:
 Pretendenti ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā.
 SIA “Warss+” un Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “ Dziedrs” saimnieciskā darbība
nav apturēta un nav nodokļu parādu.
 SIA “Velmaks” saimnieciskā darbība nav apturēta, bet ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro
(VID 13.03.2015. izziņa nr. 30755).
 SIA “Velmaks” iepirkumā piedalās kā piegādātāju apvienība (10.03.2015. Piegādātāju
apvienības līgums). Apvienību pārstāv SIA “Velmaks”, kas apņēmies veikt 60 % no līgumdarba.
 SIA “Warss+” iesniegtais pieredzes saraksts pilnībā atbilst nolikuma prasībām un liecina par
pietiekošu pieredzi koka restaurācijas darbos četros Valsts nozīmes kultūras pieminekļos,
piedāvājumam pievienota būvdarbu nodošanas aktu kopija un sešas pozitīvas atsauksmes par
veiktajiem restaurācijas darbiem.
 SIA “Velmaks” iesniegtais pieredzes saraksts daļēji atbilst nolikuma prasībām, jo nav
informācijas par SIA “Velmaks” pieredzi (apņēmies veikt 60 % no līgumdarba), sarakstam nav
pievienotas pozitīvas atsauksmes veiktajiem restaurācijas darbiem un aktu par būvdarbu
nodošanu kopijas.
 Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs” iesniegtais pieredzes saraksts atbilst
nolikuma prasībām un liecina par pietiekošu pieredzi koka restaurācijas darbos septiņos
objektos, kas ir Valsts nozīmes kultūras pieminekļi, sarakstam nav pievienotas pozitīvas
atsauksmes par veiktajiem restaurācijas darbiem un aktu par būvdarbu nodošanu kopijas.
 Pretendenti ir iesnieguši restaurācijas darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopijas. SIA
“Warss+” un Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs” restaurācijas darbu vadītāju
būvprakses sertifikāti ir spēkā esoši.







SIA “Velmaks” iesniegtais restaurācijas darbu vadītāja būvprakses sertifikāts nav spēkā esošs.
Mācību būvniecības un restaurācijas firma “Dziedrs” nav iesniedzis rakstisku apliecinājumu, ka
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu konkrētajā objektā un būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
SIA “Velmaks” būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā nav ievērots iepirkuma nolikuma 3.5.
punktā minētais termiņš.
Pretendentu finanšu piedāvājumos ir iekļautas visas prasītās izmaksas un nav aritmētisku kļūdu.
SIA “Velmaks” ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.

Noraidītie piedāvājumi:
Ņemot vērā konstatēto un objekta - Turaidas viduslaiku mūra pils - kā īpaši aizsargājamā valsts
nozīmes kultūras pieminekļa un starptautiskā tūrisma galamērķa nozīmību un sarežģītību,
komisija, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.1. punktu, vienbalsīgi nolemj:
1. noraidīt SIA “Velmaks” piedāvājumu, jo pilnībā nav izpildītas nolikumā noteiktās
prasības, kā arī nav pietiekoša pieredze un spēja plānot un īstenot tehniskajā
specifikācijā minētos darbus ar tā rīcībā esošajiem resursiem atbilstoši pasūtītāja
prasībām;
2. noraidīt Mācību būvniecības un restaurācijas firmas “Dziedrs”, jo pilnībā nav izpildītas
nolikumā noteiktās prasības.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.9. punktu, komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
Komisija atzīst, ka SIA „Warss+” iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām nolikuma prasībām un ir
ar nākamo zemāko cenu, kas sastāda EUR 15 483,31 (piecpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs
euro un 31 cents) bez PVN, līdz ar to SIA „Warss+” ir atzīstams par potenciālo uzvarētāju un tam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.7. punktu, komisija, izskatot SIA “Warss+” piedāvājuma sastāvu,
iepazinās ar tam pievienoto VID Cēsu klientu apkalpošanas centra izdotu 06.03.2015. izziņu Nr.8.2928/147. un, pārbaudot VID publiskajā datu bāzē, pārliecinājās par to, ka attiecībā uz SIA “Warss+”
nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā noteiktie pretendentu
izslēgšanas nosacījumi.
Iepirkumu komisija, atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam, vienbalsīgi nolemj:
1.

Atzīt SIA „Warss+” par iepirkuma „Turaidas Pils Lielā Torņa Turaidas ielā 10, Siguldā
(būves kadastra apzīmējums 80150010201005) pārsegumu konstrukciju atjaunošana un
restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/1 uzvarētāju un piešķirt tiesības slēgt
līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 15 483,31 (piecpadsmit tūkstoši četri simti
astoņdesmit trīs euro un 31 cents) bez PVN.

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
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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