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Sēde sākta plkst.9.00
Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana iepirkumam „Logu
nomaiņa Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkai Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas numurs – VTMEC 2016/8) (turpmāk – Iepirkums).
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:

I.Kreigere

Komisijas locekļi:

J.Vamze-Liepiņa
V.Fatkullina
A.Jeļizarova
G.Zvaigzne

Komisijas sēdi vada un protokolē: I.Kreigere
Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) izveidota ar Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centra 2016.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.V.1.-4/27 „Par iepirkuma komisijas
izveidi”.
Sēdes norise:
1. Sanāksmes norise:
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.punktu, piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic
četros posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai to piedāvājumu, kas nav
noraidīti iepriekšējā posmā.
1.1.

1.vērtēšanas posms - piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija
pārbauda vai visi 7 iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti un noformēti
atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.12.apakšpunktā minētajām prasībām, un
konstatē, ka visu 7 pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst
Iepirkuma nolikuma 1.12.apakšpunktā noteiktajām prasībām, līdz ar to var
tikt izskatīti nākamajā vērtēšanas posmā.

1.2.

2.vērtēšanas posms – pretendentu atlase. Komisija veic Iepirkuma
nolikuma 2.4.apakšpunktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos
vai pretendenti atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu
atlases un kvalifikācijas prasībām un konstatē, ka visu 7 pretendentu

piedāvājumi atbilst pretendentu atlases prasībām un var tikt izskatīti
nākamajā vērtēšanas posmā.

2.

1.3.

3.vērtēšanas posms - Tehniskā – finanšu piedāvājuma vērtēšana.
Komisija pārbauda iesniegtā Tehniskā – finanšu piedāvājuma katras
pozīcijas atbilstību nolikuma prasībām un saturam, un konstatē, ka visu 7
pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst tehniskajām-finanšu prasībām
un var tikt izskatīti nākamajā vērtēšanas posmā.

1.4.

4.vērtēšanas posms - piedāvājuma vērtēšana. Komisija veic
piedāvājumu cenas vērtēšanu. Pēc visu pretendentu, kuru piedāvājumi
atbilst visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, izvērtēšanas
(atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.1.3.apakšpunktam piedāvājuma izvēles
kritērijs ir Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu
(EUR bez PVN)), Komisija nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības varētu tikt piešķirtas SIA “Aldens Holding” par kopējo līgumcenu
28082.18 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit divi euro,
astoņpadsmit centi) bez PVN.

1.5.

Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas saskaņā ar
Iepirkuma nolikuma 2.1.apakšpunktu, attiecībā uz pretendentu, kam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija veic pārbaudi vai
pretendents nav izslēdzams PIL 82.panta piektajā, septītajā un astotajā
daļā noteiktajā kārtībā - izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu iegūstot informāciju no Uzņēmumu reģistra, un no
Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām un konstatē, ka
pretendents SIA “Aldens Holding” nav izslēdzams. Komisija minēto
informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir
tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

Komisija nolemj:
2.1.

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Aldens Holding” par kopējo līgumcenu
28082.18 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit divi euro,
astoņpadsmit centi) bez PVN.

2.2.

Uzdot komisijas loceklim G.Zvaigznem sagatavot, bet Komisijas
priekšsēdētājai I.Kreigerei nosūtīt triju darbdienu laikā pretendentiem
vēstuli par iepirkuma rezultātiem.

2.3.

Uzdot komisijas loceklei I.Kreigerei ievietot informāciju par uzvarētāju
Centra mājaslapā internetā un ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad
noslēgts līgums informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

Sēde slēgta plkst. 11.00.
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Pielikumā:
1. E-izziņas sērija URA Nr.31016817-5756731 kopija uz vienas lapas;
2. E-izziņas sērija NO Nr.31016817-5756732 kopija uz vienas lapas;
3. E-izziņas sērija URA Nr.31016814-5756716 kopija uz vienas lapas;
4. E-izziņas sērija NO Nr.31016814-5756719 kopija uz vienas lapas.

I.Kreigere____________________
J.Vamze-Liepiņa____________________
V.Fatkullina ___________________
A.Jeļizarova __________________
G.Zvaigzne __________________
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