Iepirkuma „Audio tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, iepirkuma
identifikācijas Nr. RKG2016/2

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2
2016.gada 29.jūlijā
Rīgā
Komisijas sēde notiek Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38, Rīgā, 119.telpā, plkst.
14:15
Pasūtītājs: Rīgas Klasiskā ģimnāzija, reģ Nr. 90000013606, juridiskā adrese: Purvciema iela
38, Rīga, LV-1035.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RKG2016/2
Iepirkuma priekšmets: Audio tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas Klasiskā ģimnāzijā
Plānotā līgumcena līdz 9000 EUR bez PVN
Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora 27.06.2016. rīkojumu
Nr. GKL-16-79-rs šādā sastāvā:
Komisijas darbā piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: Artūrs Ļevikins – sporta kompleksa vadītājs
Komisijas sekretāre:
Beata Ziemulāne – lietvedības pārzine
Komisijas locekļi:
Vladimirs Sedihs – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Sergejs Reva – sporta kompleksa strādnieks
Daina Stivriņa – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības
iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja
Sanāksmi protokolē:
Beata Ziemulāne – lietvedības pārzine
Darba kārtībā:
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana
2. Piedāvājuma noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude
3. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēle
5. Izziņu pieprasīšana
6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Norise:
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana
Iepirkuma komisija konstatē, ka līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājumu
iesniegšanas termiņam, savu piedāvājumu iepirkumā iesnieguši sekojoši pretendenti:

Nr.p.k.

Pretndenta
nosaukums

1.

SIA “Diogens audio”

2.

SIA “Arsenal Tech”

Pretendenta rekvizīti
Reģ.nr. 43203002997
Juridiskā adrese: Ezera iela
40-52, Balvi, LV-4501
Reģ.nr. LV40103832054
Juridiskā adrese: Ozolzīļu iela
15-2, Mārupe, Mārupes nov.,
LV-2167

2. Piedāvājuma noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude

Iesniegšanas
datums

Līgumcena
bez PVN,
EUR

22.07.2016

2860.00

25.07.2016

6603.00

Komisijas locekļi pārbauda pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma
dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām un pretendenta
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām.
Komisija konstatē, ka SIA „Diogens Auto” un SIA „Arsenal Tech” (turpmāk –
pretendenti) piedāvājums atbilst iepirkuma instrukcijas un normatīvajos aktos noteiktajām
noformēšanas prasībām un pretendentu kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos
izvirzītajām prasībām.
Komisija nolemj:
1. Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 8.3. punktu, turpināt izskatīt SIA „Diogens
Auto” un SIA „Arsenal Tech”” piedāvājumus.
Par: 5, Pret:0, Atturās:0
3. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
Komisijas locekļi pārbauda pretendentu iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību
tehniskās specifikācijas prasībām.
Iepirkuma komisija tehniskā piedāvājuma vērtēšanas laikā konstatēja, ka pretendenta
SIA “Arsenal Tech” tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Iepirkuma komisija tehniskā piedāvājuma vērtēšanas laikā konstatēja, ka pretendenta
SIA “Diogens Audio” tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Komisija nolemj:
1. Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 8.2. punktu, izslēgt SIA „Diogens Auto” no
tālākās dalības iepirkumā.
Par: 5, Pret:0, Atturās:0
4. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēle
Komisija SIA “Arsenal Tech” piedāvājumu atzīst par atbilstošu iepirkuma
instrukcijas un normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām, pretendenta
kvalifikācija ir atbilstoša iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, un Tehniskais
piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.
Komisija nolemj:
1. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir SIA “Arsenal
Tech”, piedāvātā līgumcena 6603.00 EUR bez PVN.
Par: 5, Pret:0, Atturās:0
5. Izziņu pieprasīšana
Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 9.2.2. punktu, pirms lēmuma par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
Pasūtītājs pārbauda, vai nepastāv kāds no šiem nosacījumiem:
a) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
b) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta,
ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Komisija nolemj:
1. Iepirkuma komisija nolemj nosūtīt pieprasījumu minēto izziņu saņemšanai
elektronisko izziņu sistēmā www.eis.gov.lv.
Par: 5, Pret:0, Atturās:0
6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Pamatojoties uz protokola 5. punktā minēto izziņu informāciju, komisija konstatē, ka
SIA “Arsenal Tech” neatbilst iepirkuma instrukcijas 9.2.2.1. punkā minētiem nosacījumiem,
toties atbilst 9.2.2.2. punktā minētajiem nosacījumiem.
Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 9.3.2.2. punktu, SIA “Arsenal Tech” tika informēts
par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Pretendentam
tika dotas 10 darbadienas konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma
iesniegšanai.
SIA “Arsenal Tech” iesniedza apliecinājumu par nodokļu parādu nomaksu 1
darbadienas laikā.
Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu pretendentam.
Pamatojoties uz iepirkuma instrukcijas 9.2.1. punktu, tiek izvēlēts piedāvājums ar
viszemāko piedāvājuma cenu.
Komisija nolemj:
1. Pamatojoties uz iepirkuma instrukcijas 9.2.1. punktu, piešķirt līguma slēgšanas
tiesības SIA “Arsenal Tech”, Reģ.nr. LV40103832054, juridiskā adrese: Ozolzīļu iela 15-2,
Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, par tā piedāvāto līgumcenu 6603.00 EUR bez PVN
Par: 5, Pret:0, Atturās:0
2. Uzdot par pienākumu komisijas priekšsēdētajam Artūram Ļevikinam trīs dienu
laikā paziņot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentiem, kā arī izvietot
informāciju par iepirkuma uzvarētaju RD IKSD mājas lapā.
3. Uzdot par pienākumu komisijas priekšsēdētajam Artūram Ļevikinam sagatavot
pakkalpojuma līguma projektu.
Pielikumā:
1. 28.07.2016. e-izziņa par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem,
Nr. 30942059-5031468
2. 27.07.2016 e-izziņa par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas
procesiem Nr. 30942059-5029636
3. 27.07.2016 e-izziņa par nodokļu nomaksas statusu Nr. 30942059-5029637

2016. gada 29. jūlijā

