Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta
Iepirkumu komisijas
LĒMUMS Nr.TMR2015/9-1
Siguldā

2015. gada 30. septembrī

Pasūtītājs
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”,
reģ.Nr.90000012776, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.
“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, apsardzes signalizācijas un
videonovērošanas sistēmas atjaunošana Turaidas mūra pils kompleksā, Turaidas iela 10,
Siguldā”
iepirkuma identifikācijas Nr. TMR/2015/9
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. TMR2015/9) norādītajam termiņam - 2015. gada 21.
septembra plkst.11.00 ir saņemti četri piedāvājumi:

SIA “TSF D”
reģ. Nr. 41503025810

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
18.09.2015.,
plkst. 8.20

Kopējā līgumcena
bez PVN (euro)
EUR 43 728,50

2.

SIA “Vektors Plus”
reģ. Nr. 40003354258

18.09.2015.,
plkst. 14:35

EUR 32 640,95

3.

SIA“ALTECO”
reģ. Nr. 44103087418

21.09.2015.,
plkst. 10:38

EUR 31 284,77

4.

SIA “ENTRA”
reģ. Nr. 40003369427

21.09.2015.,
plkst. 10:48

EUR 44 443,08

Nr.
p.k.
1.

Pretendents

Piedāvājumu vērtējums un pamatojums lēmumam:
1. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12. punktu, komisija pārbaudīja pretendentu atbilstību Nolikuma
7., 8., 9. un 10. punktā noteiktajām prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un no
publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas:
1.1. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija secina, ka visu iesniegto piedāvājumu
noformējums atbilst nolikuma 7. punkta prasībām.
1.2. Pēc pretendentu pārbaudes VID Publiskajā datu bāzē saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2
panta piektajā daļā un nolikuma 8. punktā noteikto, komisija secina, ka saimnieciskā darbība
pretendentiem nav apturēta, un nodokļu parāda nav SIA “ENTRA”, par ko liecina 07.09.2015
izziņa Nr.123307, bet SIA “TSF D”, SIA “Vektors Plus” un SIA“ALTECO” ir nodokļu parāds,
par to liecina izziņas: 15.09.2015. izziņa Nr.128962, 11.09.2015. izziņa Nr. 127419, 21.09.2015.
izziņa Nr.132008 un E-izziņas par nodokļu nomaksas statusu uz 09.09.2015. - dienu, kad
paziņojums par plānoto līgumu iepirkumam ID Nr.TMR2015/9 tika publicēts IUB mājaslapā.
1.3. Pēc pretendentiem izvirzīto kvalifikācijas prasību apliecinošo dokumentu pārbaudes saskaņā ar
nolikuma 9. un 10.punktu, komisija secina, ka:
 Iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikuma 9.1., 9.3, 9.4., 9.5., 9.6., 9.7 un 9.9. apakšpunkta
prasībām;
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SIA “TSF D”, SIA “Vektors Plus” un SIA “ENTRA” ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā
elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, elektronisko sakaru sistēmu un
tīklu būvdarbu veikšanas, vadīšanas un būvuzraudzības jomā, kas vistiešāk atbilst
iepirkuma līguma izpildei;
 SIA“ALTECO” nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
 SIA “TSF D”, SIA “Vektors Plus” nav izpildījušas nolikuma 9.8. un 10.8. apakšpunktu
prasību.
1.4. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez
pievienotās vērtības nodokļa. SIA “ALTECO” ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
Pamatojoties uz konstatēto, komisija vienbalsīgi nolemj:
1) Noraidīt un tālāk neizskatīt SIA “TSF D”, SIA “Vektors Plus” piedāvājumus, saskaņā ar iepirkumu
nolikuma 12.3 apakšpunktu.
2) Aicināt SIA “ALTECO” reģistrēties Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 9.2.
apakšpunktu.
3) Izvirzīt tehniskā un finanšu piedāvājuma izskatīšanai SIA “ALTECO” un SIA “ENTRA”
piedāvājumus.
2.

Komisija pārbaudīja SIA “ALTECO” un SIA “ENTRA” tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās
specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājumu:
2.1. SIA “ENTRA” iesniegtais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks pilnībā atbilst tehniskajai
specifikācijai un nolikuma 11.1.apkšpunktā noteiktajam, bet SIA “ALTECO” atbilst daļēji, jo
nav ievērots darbu secīgums atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.1. apakšpunktā prasībai.
2.2. SIA “ENTRA” un SIA “ALTECO” finanšu piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma 11.2.
apakšpunktā noteiktajam.
2.3. Neliela aritmētiska kļūda tiek konstatēta un labota SIA “ALTECO” lokālajā tāmē Nr.1.
“Ugunsdzēsības trauksmes signalizācija”.

Pamatojoties uz konstatēto un iespējamo lēmumu par līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu, ievērojot
iepirkuma nolikuma prasības un Publisko iepirkumu likuma 82 panta astotajā daļā noteikto, komisija
vienbalsīgi nolemj:
1) Pieprasīt SIA “ALTECO” iesniegt informāciju saskaņā ar nolikuma 9.2., 12.6., 12.9. apakšpunktu:
 Apliecinājumu (apliecinātu izdruku no VID EDS) par to, ka dienā, kad muzejrezervāta
paziņojums par plānoto līgumu iepirkumam ID Nr.TMR2015/9 publicēts IUB mājaslapā,
t.i. 09.09.2015. SIA “ALTECO” vairs nebija parāda;
 Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
 koriģētu Būvdarbu izpildes grafiku, 1. etapa darbos obligāti paredzot apsardzes posteņa
aprīkošanu, lai varētu tam pakāpeniski pieslēgt no jauna uzmontētās sistēmas, nodrošinot
nepārtrauktu objekta apsardzi;
 precizēto lokālo tāmi Nr.1“Ugunsdzēsības trauksmes signalizācija”.
2) Pēc SIA “ALTECO” iesniegtās informācijas saņemšanas un pārbaudes lemt par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas.
Saskaņā ar 22.09.2015. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr.1-7.11/25),, 23.09.2015. tika
nosūtīta SIA “ALTECO” pieprasījuma vēstule Nr. 1-7.10/180. iesniegt informāciju, lai varētu lemt par
līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu. No SIA “ALTECO” 29.09.2015 tika saņemti prasītie dokumenti
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu:
 Apliecinājums (apliecināta izdruka no VID EDS) par to, ka dienā, kad muzejrezervāta
paziņojums par plānoto līgumu iepirkumam ID Nr.TMR2015/9 publicēts IUB mājaslapā, t.i.
09.09.2015. SIA “ALTECO” vairs nebija parāda;
 Ekonomikas ministrijas 28.98.2915. lēmums Nr. BIS/412-BK-2.1-2015-719 par SIA
“ALTECO” reģistrēšanu Būvkomersantu reģistrā ar nr. 12658;
 koriģēts Būvdarbu izpildes grafiks;
 precizēta lokālā tāme Nr.1“Ugunsdzēsības trauksmes signalizācija”.
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Komisija izskatīja iesniegtos dokumentus un secināja, ka:
 Iesniegtais apliecinājums (apliecināta izdruka no VID EDS) parāda SIA “ALTECO” nodokļu
parāda neesamību uz 29. septembri, kas neatbilst iepirkumu komisijas 23.09.2015. nosūtītajam
pieprasījumam, ka parāda neesamība jānorāda uz dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu
iepirkumam ID Nr.TMR2015/9 tika publicēts IUB mājaslapā, t.i. 09.09.2015. Tā kā VID EDS
Izziņu par nodokļu parādu esamību vai neesamību var sagatavot un izdrukāt par katru kalendāra
dienu, E-izziņa par nodokļu nomaksas statusu liecina, ka SIA “ALTECO” uz 09.09.2015. ir
nodokļu parāds, kas lielāks par EUR 150,00.
 Pārbaudot Būvkomersantu informācijas sistēmas datu bāzi atbilstoši Ekonomikas ministrijas
28.98.2915. lēmumam Nr. BIS/412-BK-2.1-2015-719, ir redzams, ka SIA “ALTECO” ir
reģistrējies ēku būvdarbu vadīšanas jomā, kas neatbilst iepirkuma priekšmetam.
 Koriģētais Būvdarbu grafiks – atbilst.
 Precizētā lokālā tāme Nr.1 “Ugunsdzēsības trauksmes signalizācija” – atbilst.
Ņemot vērā konstatēto, komisija vienbalsīgi nolemj noraidīt un nepiešķirt SIA “ALTECO” līguma
slēgšanas tiesības saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.1. un 12.9. punktu.
Pamatojoties uz to, ka SIA “ENTRA” iesniegtais piedāvājums un saņemtā informācija no publiskajām
datu bāzēm atbilst iepirkuma nolikuma 7., 8., 9. un 10. punktā noteiktajam, komisija lemj par līguma
noslēgšanas tiesību piešķiršanu. Neskatoties uz to, ka SIA “ENTRA” piedāvājums ir ar augstāko cenu,
komisija secina, ka tas ir atbilstošs Pasūtītāja budžetam, jo nepārsniedz plānoto summu.
Ņemot vērā to, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, apsardzes signalizācijas un
videonovērošanas sistēmas atjaunošana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī - Turaidas mūra pils
kompleksā ir prioritāra Pasūtītāja vajadzība, komisija vienbalsīgi nolemj:
1.
Atzīt SIA „ENTRA” par iepirkuma „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, apsardzes
signalizācijas un videonovērošanas sistēmu atjaunošana Turaidas mūra pils kompleksā, Turaidas
iela 10, Siguldā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/9 par uzvarētāju un piešķirt līguma
noslēgšanas tiesības.
2.
Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā sagatavot un nosūtīt vēstules pretendentiem par
publiskā iepirkuma rezultātiem ar uzaicinājumu noslēgt līgumu.
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.

Komisijas priekšsēdētāja

Inta Mikanovska-Mikalovska

Komisijas locekļi

Aivars Irbe

Līga Kreišamane
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