Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkumu komisijas

Ziņojums
par atklātā konkursa “Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļaTuraidas muzejrezervāta vajadzībām” procedūru
2018. gada 5. aprīlī
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Pasūtītāja nosaukums, adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids
un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets
Pasūtītājs
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts, Reģ. Nr. 90000012776,
juridiskā adrese: Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
Iepirkuma identifikācijas numurs - TMR2018/1
Iepirkuma procedūras veids – Atklātais konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta
1.daļu.
Iepirkuma līguma priekšmets un identifikācijas numurs
Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta
vajadzībām, ID Nr. TMR2018/1.
CPV kodi: 09310000-5
Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir
izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē – 12.03.2018.
Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti.
Iepirkuma komisija (Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta direktora
25.11.2013. rīkojums Nr.27 “Par iepirkumu komisiju”)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inta MikanovskaMikalovska
Iepirkumu komisijas locekļi: Kultūrvides nodaļas vadītājs Aivars Irbe, Krājuma nodaļas vadītāja,
galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: Direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanā un
infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inta
Mikanovska-Mikalovska.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 03.04.2018. plkst. 11.10

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešo daļu un atklātā konkursa nolikuma 6. punktu, tika veikti
grozījumi, kas būtiski nemainīja sākotnēji izvirzītās tehniskās specifikācijas prasības. Grozījumi atklātā
konkursa nolikumā tika apstiprināti 20.03.2018. iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.1-7.11/3.).
Informācija par grozījumiem izsludinātās iepirkuma procedūras dokumentācijā Pasūtītāja mājaslapā ievietota
2018. gada 22. martā.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicēta 2018.
gada 22. martā
5.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 10,
Sigulda, 03.04.2018. plkst.11.10. Neviens piedāvājums netika atsaukts vai iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās viena pretendenta pārstāvis.
6.

Iesniegtie piedāvājumi:

Piedāvājumu
saņemšanas
reģistrācijas
Nr.

Piedāvājumu Pretendents
iesniegšanas
datums un
laiks

Piedāvājuma
PVN EUR
12 mēnešiem

cena

bez

1.

28.03.2018.,
plkst.8.58.

2.

28.03.2018.,
plkst.10.19.

3.

29.03.2018.,
plkst.10.05.
03.04.2018.,
plkst. 10.49

4.

SIA “AJ Power”, reģ, Nr. 40103780693
juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21,
Rīga, LV-1048
SIA “Inter RAO Latvia”, reģ.
Nr.40103772978, juridiskā adrese: Gustava
Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039
SIA “Geton Energy”, juridiskā adrese:
Cēsu iela 31 k-2, Rīga LV-1012,
AS Latvenergo, juridiskā adrese: Pulkveža
Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

25 387,31

25 199,76

26 241,24
27 222,29

Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veica slēgtā
sēdē 04.04.2018. (protokols Nr.1-7.11/5.)
7.
Informācija par piedāvājumu vērtēšanu
Iepirkumu komisija veica piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentācijas, Tehniskā
piedāvājuma un Finanšu piedāvājumu atbilstību atklātā konkursa nolikuma prasībām.
Iepirkumu komisija secināja, ka visi iesniegtie piedāvājumi satur visus konkursa nolikuma 8. punktā prasītos
dokumentus un informāciju un ir noformēti atbilstoši konkursa nolikuma 10. punkta prasībām. Tehniskās
specifikācijas apraksts un nosacījumi finanšu piedāvājuma sagatavošanai ir ievēroti. Finanšu piedāvājumos
aritmētiskās kļūdas netika konstatētas.
Pēc pārbaudes publiskajās datu bāzēs, tiek konstatēts, ka pretendenti: SIA “AJ Power”, SIA “Inter RAO
Latvia”, SIA “Geton Energy” un AS Latvenergo nav izslēdzami no turpmākās dalības iepirkumā saskaņā ar
Publisko iepirkuma likuma 42. punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.
Iepirkuma vērtēšanas gaitā netika konstatēti interešu konflikti.
8.
Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā kritēriju – zemāko
cenu.
Iepirkumu komisija konstatē, ka SIA “Inter RAO Latvia” iesniegtais piedāvājums 12 mēnešiem ir ar
zemāko cenu - 25 199,76 euro bez PVN.
Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu - SIA “Inter RAO Latvia” vai tam nav nodokļu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150,00 euro. Valsts ieņēmumu dienesta 03.04.2018. izziņa Nr. 32742 apliecina, ka SIA
“Inter RAO Latvia” nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro.
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 53. pantu, izvērtējot pretendenta SIA “Inter
RAO Latvia” iesniegto finanšu piedāvājumu, nekonstatē pazīmes, kas liecinātu par nepamatoti lētu
piedāvājumu, un atzīst pretendenta SIA “Inter RAO Latvia” piedāvājumu par atbilstošu Konkursa
nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām un piešķir līguma slēgšanas tiesības.
9.
Informācija pretendentiem par iepirkuma procedūras rezultātiem
Pretendentiem 04.04.2018. tika nosūtītas vēstules ar drošu elektronisku parakstu par iepirkuma ID Nr.
TMR2018/1 rezultātiem.
Vēstulēs Pretendentiem ir norāde, ka tiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas
1.punktu, ir tiesības vērsties ar iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem 10 dienu laikā pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu nosūtīta attiecīgajai personai
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja

Inta Mikanovska-Mikalovska

