Lēmums par iepirkuma procedūras “Valsts meža dienesta administratīvās ēkas 13.
janvāra ielā 15, Rīgā iekštelpu remonts” rezultātiem (iepirkuma ID Nr. VMD2015/22)
Apspriestais un nolemtais:
1. Publiskā iepirkuma “Valsts meža dienesta administratīvās ēkas 13. janvāra ielā 15, Rīgā
iekštelpu remonts” (iepirkuma ID Nr. VMD2015/22) (turpmāk – Iepirkums) komisija
konstatē, ka saņemti sekojoši pretendentu piedāvājumi:
Kopējā
Nr.
Pretendenta nosaukums,
Adrese
piedāvājuma cena
p.k.
reģistrācijas Nr.
EUR (bez PVN)
SIA „Latvijas
Lubānas iela 43, Rīga,
1.
Energoceltnieks”,
LV-1073
98771.37
40103050565
SIA „FF”, 40003670683
Ceraukstes iela 21, Rīga,
2.
85361.80
LV-1004
SIA „PRO DEV”,
Mūkusalas iela 41b-20,
3.
85337.38
40003776456
Rīga, LV-1004
SIA „ULRE”, 40003533239
Zilokalnu prospekts 16-1,
4.
76678.73
Ogre, LV-5001
SIA „BūvBalsts”,40103531183
Brīvības gatve 356-33,
5.
84410.90
Rīga, LV-1006
SIA „Smart Energy”,
Brīvības iela 47, Rīga,
6.
98098.65
40103167365
LV-1010
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā,
nepastāvēja Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie apstākļi: saskaņā
ar 10.11.2015. e-izziņām par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO Nr. 307857893772750, 30785792-3772760, 30785796-3772770, 30785799-3772780 un 307858023772788 SIA „Latvijas Energoceltnieks” (reģ.nr.40103050565), SIA „FF”
(reģ.nr.40003670683), SIA „PRO DEV” (reģ.nr.40003776456), SIA „BūvBalsts”
(reģ.nr.40103531183) un SIA „Smart Energy” (reģ.nr.40103167365) 30.10.2015. nebija
nodokļu parādu valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās.
Saskaņā ar 10.11.2015. e-izziņu par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO Nr.307857863772738 SIA „ULRE” (reģ.nr.40003533239) 30.10.2015. bija nodokļu parādi valsts un
pašvaldību nodokļu administrācijās, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ņemot vērā
minēto, un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2.punktu,
Valsts meža dienests 11.11.2015. SIA „ULRE” (reģ.nr.40003533239) nosūtīja vēstuli
Nr.VMD6-6/845, kurā lūdza ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs vēstules nosūtīšanas
dienas iesniegt apliecinājumu (pretendenta vai tā pārstāvja apliecināta izdruka no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas), ka SIA „ULRE”
(reģ.nr.40003533239) uz 30.10.2015. nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro. Nepieciešamā informācija norādītajā termiņā Valsts meža dienestā nav
iesniegta, līdz ar to Iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
astotajai daļai pieņem lēmumu pretendentu SIA „ULRE” (reģ.nr.40003533239) izslēgt no
dalības Iepirkumā.
2. Iepirkuma komisija, pārbaudot pretendentu SIA „Latvijas Energoceltnieks”
(reģ.nr.40103050565), SIA „FF” (reģ.nr.40003670683),
SIA „PRO DEV”
(reģ.nr.40003776456), SIA „BūvBalsts” (reģ.nr.40103531183) un SIA „Smart Energy”
(reģ.nr.40103167365) iesniegtos piedāvājumus un tam pievienotos dokumentus atbilstoši

Iepirkuma aprakstā izvirzītajām prasībām, konstatē aritmētisko kļūdu SIA „FF”
(reģ.nr.40003670683) finanšu piedāvājumā: remontdarbu tāmē nav aritmētiski precīzi
saskaitītas kopā tiešās izmaksas kopā ar virsizdevumiem, peļņu un darba devēja sociālo
nodokli. Līdz ar to Iepirkuma komisija labo SIA „FF” (reģ.nr.40003670683) piedāvāto
kopējo cenu, pārrēķinot to uz EUR 83887.25 bez PVN.
Ņemot vērā minēto, Iepirkuma komisija par piedāvājumu ar zemāko cenu atzīst SIA „FF”
(reģ.nr.40003670683) iesniegto piedāvājumu, kas saskaņā ar pretendentu atlases tabulu
(šī protokola 1.pielikums) ir sagatavots atbilstoši Iepirkuma aprakstā izvirzītajām
prasībām un atbilst Iepirkuma apraksta tehniskās specifikācijas prasībām. Līdz ar to
pretendentam SIA „FF” (reģ.nr.40003670683) būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības.
3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie apstākļi:
3.1.
Saskaņā ar 24.11.2015. e-izziņu par likvidācijas, maksātnespējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija URA Nr. 30792762-3821133
Uzņēmumu reģistrā 24.11.2015.
nav aktuālo datu par SIA „FF”
(reģ.nr.40003670683) maksātnespējas, (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas
procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību;
3.2.
Saskaņā ar 24.11.2015. e-izziņu par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO Nr.
30792762-3821156 SIA „FF” (reģ.nr.40003670683) 24.11.2015. nav nodokļu parādu
valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās.
4. Ievērojot minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam SIA „FF”
(reģ.nr.40003670683) nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.
punktā minētie apstākļi. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu
un Iepirkuma apraksta 10.2.punktu, Iepirkuma komisija vienbalsīgi pieņem lēmumu SIA
„FF” (reģ.nr.40003670683) piešķirt līguma slēgšanas tiesības par Valsts meža dienesta
administratīvās ēkas 13. janvāra ielā 15, Rīgā iekštelpu remontu par piedāvāto kopējo
līgumcenu EUR 83887.25 (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro,
25 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 24.11.2015.
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