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Iepirkuma komisijas
LĒMUMS
Rīgā

2020.gada 16.aprīlī

Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Reģ. nr. LV90011524360
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma nosaukums
Objekta “Aldara parka pārbūve” būvuzraudzība
Identifikācijas numurs
RD PAD 2020/6
Iepirkuma metode
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot
cenu
Publikācija pasūtītāja profilā
11.03.2020
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23.03.2020. līdz plkst.11.00
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs
Ieva Zariņa - Administratīvās pārvaldes vadītāja.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Dīns Cielavs - Administratīvās pārvaldes Iepirkumu
nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks
Komisijas locekle
Inese Sirmā - Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas
plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja
vietniece.
Komisijas locekle
Jeļena Bogova - Administratīvās pārvades Juridiskās
nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece
Komisijas locekle
Oksana Dumpe - Projektu vadības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece projektu vadības jautājumos.
Informācija par pretendentiem
Pretendenti, kas iesnieguši
Iesniegšanas
Cena bez
Pretendents
piedāvājumu
datums un laiks
PVN
Piedāvājuma iesniegšanas laiks
"Jurēvičs un 20.03.2020 plkst. EIRO 31870
Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
partneri"
08:31
SIA
"RS
Būvnieks"
SIA

20.03.2020 plkst. EIRO 27500
11:40

Informācija par pretendentu piedāvājumu atbilstību
SIA "RS Būvnieks" Pretendents ir izslēgts no dalības iepirkumā, jo Pretendents nav iesniedzis
Nolikumā prasītos dokumentus. Nolikuma 8.3.3.punktā ir minēts, ka
“Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un
piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka
pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
SIA "Jurēvičs un Piedāvājums sagatavots un iesniegts Nolikumā noteiktajā termiņā.
partneri"
Pretendenta kvalifikācijas dokumenti un Finanšu - tehniskais
piedāvājums ir iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām.

Informācija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības –
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SIA “Jurēvičs un partneri”
Atlases dokumenti un kvalifikācija
Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma
prasībām.
Finanšu - Tehniskais piedāvājums
Sagatavots un iesniegts atbilstoši nolikuma
prasībām
Pārbaude,
vai
pasludināts
pretendenta Izdrukas no Uzņēmumu reģistra.
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad Neatbilstības NAV konstatētas.
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz
parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas
tiek likvidēts
Pārbaude, vai ir konstatēts, ka pretendentam Izdrukas no EIS
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, Neatbilstības piedāvājuma iesniegšanas
vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu termiņa pēdējā dienā – 23.03.2020. un
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai lēmuma pieņemšanas dienā – 16.04.2020
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā NAV konstatētas.
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro.
Publiski pieejamajās Iepirkumu uzraudzības biroja norādītajās datu bāzēs nav
konstatēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11. 1 pantā noteiktie
izslēgšanas noteikumi.
• Piedāvājums sagatavots un iesniegts
laikus;
• Tas atbilst nolikumā izvirzītajām
prasībām;
Piedāvājuma atbilstība
• Uz pretendentu neattiecas nolikuma
2.2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.
• Saimnieciski
visizdevīgākais
piedāvājums vērtējot cenu
Ievērojot augstāk konstatēto, iepirkuma komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas
tiesības SIA "Jurēvičs un partneri", Reģ. nr.40103122882, Zalves iela 1, Rīga, LV-1046
par pakalpojuma sniegšanu ar piedāvāto līgumcenu 31 870,00 EUR bez PVN.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta divdesmit trešo daļu
pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 9.panta
noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums,
ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētāja

I.Zariņa

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

D.Cielavs

Komisijas locekle

O.Dumpe

Komisijas locekle

I.Sirmā

Komisijas locekle

J.Bogova
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Līgums:
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/ligums_2020_06.pdf

