VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530
Tālr. +371 6 7249238, fakss: +371 6 7249646, e-pasts: lau@lau.lv, www.lau.lv

NORAKSTS
IEPIRKUMA
„PAPILDUS UZSTĀDĀMU GAISMAS ELEMENTU (MIRGOJOŠAS BULTAS) IEGĀDE
VAS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” VAJADZĪBĀM”
(ID.NR. VAS „LAU” 2015/77)
KOMISIJAS SĒDES (PROTOKOLS NR.2)
LĒMUMS
Iepirkuma priekšmets:

Papildus uzstādāmu gaismas Rīkojums: 2015.gada
15.jūlija
rīkojums
elementu (mirgojošas bultas)
Nr.3.1.-A6/2015-116
„Par
iegāde
VAS
„Latvijas
iepirkuma komisijas izveidošanu”
autoceļu
uzturētājs”
un 2015.gada 24.augusta rīkojums
vajadzībām
Nr.3.1.-A6/2015-148 „Grozījums
(id.nr. VAS „LAU” 2015/77)
2015.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.
3.1.-A6/2015-116 [..]”
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Pasūtītājs:
Iepirkuma pamatojums:
Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš:
Komisijas sēdes norises datums:
Komisijas sēdes norises laiks:
Komisijas sēdes norises vieta:
Komisijas sēdi vada:
Komisijas sēdi protokolē:

Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
viszemākā cena
līdz 2015.gada 28.jūlijam, plkst.10:00
31.08.2015.
13:30
Rīga, Krustpils iela 4
Anastasija Udalova
Agnese Belicka

Komisijas sēdes dalībnieki
Vārds, Uzvārds, amats
Piedalās

VAS „Latvijas
autoceļu
uzturētājs”

Amats

A.Udalova, komisijas priekšsēdētāja

Piedalās

Iepirkumu daļas vadītāja

E.Rikveile, komisijas locekle

Piedalās

Iepirkumu daļas juriste

A.Belicka, komisijas locekle

Piedalās

Iepirkumu daļas juriste

E.Bičevskis, komisijas loceklis

Piedalās

Tehniskā departamenta Darba un
vides aizsardzības daļas vadītājs

Darba kārtībā:
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana.
2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
3. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana.
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A.Udalova informē, ka 4 (četri) pretendenti ir iesnieguši savus
piedāvājumus attiecīgajā iepirkumā, un iepazīstina klātesošos ar iesniegtajiem piedāvājumiem, nosaucot
piedāvājumu iesniegšanas laikus:
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Nr.
p.k.

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

1.

SIA „BIPA”, reģ.nr.134282073

27.07.2015.;
plkst.10:413

2.

SIA „VAN BERDE”, reģ.nr.48503018973

28.07.2015.;
plkst.09:23

3.

SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798

28.07.2015.;
plkst.09:33

SIA „PRO VIDEO”, reģ.nr.40003581629

28.07.2015.;
plkst.09:38

4.

2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana
2.1.Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.1.apakšpunktu
tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Iepirkumu
komisija, izvērtējot
iesniegto piedāvājumu atbilstību noteiktajām noformējuma prasībām secina, ka
pretendenta UAB „BIPA”, reģ.nr.134282073, SIA „VAN BERDE”, reģ.nr.48503018973, SIA „SD-SERVISS”,
reģ.nr.40003124798, SIA „PRO VIDEO”, reģ.nr.40003581629 iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā
noteiktajām noformējuma prasībām. Tādējādi iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas
locekļiem balsojot „Par”, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma nolikumā ietvertajiem
nosacījumiem, nolemj turpināt vērtēt pretendenta UAB „BIPA”, reģ.nr.134282073, SIA „VAN BERDE”,
reģ.nr.48503018973, SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, SIA „PRO VIDEO”, reģ.nr.4000358162,
piedāvājumu.
2.2.Pretendentu atlase: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.2.apakšpunktu iepirkuma komisija uzsāk
piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām saskaņā ar nolikuma V nodaļā izvirzītajām prasībām.
Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija noskaidroja pretendenta UAB „BIPA”, reģ.nr.134282073, SIA
„VAN BERDE”, reģ.nr.48503018973, SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, SIA „PRO VIDEO”,
reģ.nr.40003581629, kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām atbilstoši
iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai
prasībai. Aplūkojot pretendentu piedāvājumus, tika secināts, ka iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā
izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām. Ievērojot minēto, iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma
komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj atzīt pretendenta UAB „BIPA”, reģ.nr.134282073, SIA „VAN
BERDE”, reģ.nr.48503018973, SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798 un SIA „PRO VIDEO”,
reģ.nr.40003581629, piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases
prasībām, līdz ar to virzīt minētos piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteikto Piedāvājuma tehniskās atbilstības
pārbaudei.
2.3. Piedāvājuma tehniskā atbilstības pārbaude: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunktu
iepirkuma komisija uzsāk pretendenta UAB „BIPA”, reģ.nr.134282073, SIA „VAN BERDE”,
reģ.nr.48503018973, SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798 un SIA „PRO VIDEO”, reģ.nr.40003581629,
tehniskā piedāvājuma pārbaudi.
SIA „PRO
SIA „SDSIA „VAN
Tehniskās
UAB „BIPA”,
VIDEO”,
SERVISS”,
BERDE”,
prasības/Pretendents reģ.nr.134282073 reģ.nr.40003581629 reģ.nr.40003124798 reģ.nr.48503018973
LED panelis „Bulta”.
Ir
Ir
Ir
Ir
no vismaz 8gab.
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lampām, kurās katrā
ir mirgojošas LED
diodes.
Bultas
virziens
regulējams
pēc
nepieciešamības.
LED
lampas
izgatavotas no pret
ārējās vides ietekmi
izturīga PVC (Poly
vinyl chloride) vai
ekvivalenta materiāla.
Bulta stiprināma pie
automašīnas
vai
piekabes aizmugurējā
borta
vai
pārvietojama
ceļa
zīmju vairoga.
Apgādātas
ar
līdzstrāvas
elektroenerģijas
akumulatoru.
Kopējais
augstums
vismaz 850 mm un
platums vismaz 850
mm.
LED diožu katras
lampas
diametrs
vismaz 200 mm.
Gaismas krāsa dzeltena.
Paneļa
gaismas
efektīvā
intensitāte
vismaz 1500 cd.
Darba temperatūra, ne
sliktāk kā:
-35°C
- +50°C.
Darbojas no: vismaz
no 12V līdz vismaz
24V līdzstrāvas avota.
Savienojošo
vadu
garums (no strāvas
avota
līdz
Led
panelim) vismaz 3m.
Atbilst:
Standartiem - LVS
EN
12352:2006
„Satiksmes
organizācijas
tehniskie
līdzekļi.
Brīdinājuma
un
drošības
gaismas
ierīces.

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Nav piedāvājumā

Ir

Ir

Nav piedāvājumā

Ir

Ir

Ir

Ir

Nav informācijas

Ir

Ir

Nav informācijas

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Nav piedāvājumā

Ir

Ir

Ir

Ir
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Lampu un regulatora
aizsardzības
klase
vismaz IP33
(pēc standarta IEC
60529).
Dokumenti
ar
tulkojumu
latviešu
valodā, kas apliecina
Preces
atbilstību
tehniskajā
specifikācijā
norādītajiem
tehniskajiem
parametriem.
Pretendenta
apliecinājums
par
preces
atbilstību
tehniskajā
specifikācijā
norādītajām
likumdošanas
un
standartu prasībām.
Garantija
vismaz
2 (divi) gadi.

Nav informācijas

Ir

Ir

Ir

Ir

Nav

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ievērojot minēto, iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”,
nolemj atzīt:
- pretendenta UAB „BIPA”, reģ.nr.134282073, pretendenta SIA „VAN BERDE”, reģ.nr.48503018973, un
pretendenta SIA „PRO VIDEO”, reģ.nr.40003581629, piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma nolikumā
izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, un saskaņā ar nolikuma 6.4.4.apakšpunktu izslēgt pretendentus no
turpmākās dalības iepirkumā, līdz ar to nevirzot minētos piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteikto
Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaudei;
- pretendenta SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā
izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, līdz ar to virzīt minēto piedāvājumu iepirkuma nolikumā noteikto
Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaudei.
2.4. Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaude:
Finanšu tabula

Nr.
p.k.

1.

Pretendents

SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798

Piedāvātā vienas
vienības cena
(EUR bez PVN)

1 059.00

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.5.apakšpunktu iepirkuma komisija izvērtē iesniegto finanšu
piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā un pārbauda, vai
SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Pretendenta
finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas netika konstatētas. Ievērojot minēto, iepirkuma komisija, vienbalsīgi
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visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj atzīt SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798,
piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām finanšu atbilstības prasībām, līdz ar to virzīt minēto
piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteiktajai Piedāvājumu vērtēšanai.
3. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana. Aplūkojot finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu,
iepirkumu komisija secina, ka pretendenta piedāvājums, kurš ir ar viszemāko piedāvāto cenu ir pretendenta
SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, piedāvājums;
Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, pārbauda Publisko
iepirkumu likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību.
Uz pretendentu SIA „SD-SERVISS”, reģ.nr.40003124798, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, netika konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu
esamība.
Ņemot vērā iepirkuma „Vienkāršotā renovācija (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona objektos” pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu
atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā skaitā, prasībām par piedāvājumu, kurš ir ar viszemāko piedāvāto
cenu, iepirkuma komisija, vienbalsīgi iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”:
NOLĒMA:
1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „SD-SERVISS”,
reģ.nr.40003124798, par kopējo līgumsummu EUR bez PVN – 41 999,- (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro) apmērā;
2) 3 (trīs) darbdienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas nosūtīt pretendentiem
paziņojumu par komisijas pieņemto lēmumu;
3) ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
2015.gada 31.augustā plkst.14:20.
A.Udalova, komisijas priekšsēdētāja
E.Rikveile, komisijas locekle
A.Belicka, komisijas locekle
E.Bičevskis, komisijas loceklis
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