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Elīna ZĀLĪTE
Iepirkumu komisijas sastāvs
Eva CIEKURZE
Uldis KLAKS-KLEINS
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām,
tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas darbus un būvdarbus.
Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei
Pretendenta vidējais apgrozījums būvniecībā, ņemot vērā pretendenta iepriekšējos 3 (trīs) finanšu
gadus, ir vismaz EUR 400 000 (četri simti tūkstoši euro) gadā
Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga līguma izpildē par
kopējo summu, kas nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu, neskaitot PVN
Pretendents līguma izpildē nodrošina atbilstoši kvalificētu un sertificētu speciālistu dalību, tajā skaitā,
vismaz šādus speciālistus:

-

Sertificēts būvspeciālists (būvspeciālisti) piedāvātās iekārtas uzstādīšanai nepieciešamo
projektēšanas dokumentu izstrādei, kam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1
(viena) līdzīga projekta izstrādē,

-

Sertificēts būvspeciālists (būvspeciālisti) piedāvātās iekārtas uzstādīšanai nepieciešamo darbu
vadīšanā, kam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga projekta
realizācijā,

-

Uzstādītās iekārtas servisu nodrošina atbilstošas kvalifikācijas tehniskais speciālists (speciālisti),
kurš ieguvis sertifikātu darbam ar piedāvāto iekārtu un kam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir
pieredze vismaz 1 (vienas) līdzīgas iekārtas uzturēšanā vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.

Pretendents nodrošina servisa pieejamību iekārtas darbības nodrošināšanai ar reaģēšanas laiku ne
ilgāku par 1,5 (viens komats piecām) stundām, ierodoties objektā
Pretendentam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst standartam ISO 9001:2008 vai
ekvivalentam
Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešanās atļaujas un sertifikāti
nepieciešamo darbu veikšanai
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Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas
1.punktam, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, kas atbilst nolikumā, tā pielikumos un tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu

Piedāvājuma izvēles kritērijs un
vērtēšanas kārtība
Nr.p.k.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji

Kritērija īpatsvars
%

A

Piedāvājuma kopējā līgumcena (EUR, neskaitot PVN)

70

B

Priekšapmaksa (%, nepārsniedzot 30% no kopējās līgumcenas)

15

C

Darbu izpildes laiks (dienas)

15
KOPĀ

100

Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks

Brīvības iela 39, Liepāja

Pamatojums piedāvājuma
iesniegšanas termiņa
saīsinājumam atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 29.panta
vienpadsmitajai daļai

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem
dokumentiem, līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek
saīsināts. Paziņojumā par līgumu ir norādīta interneta adrese, kurā
minētā informācija ir pieejama.

Piedāvājumu atvēršanas vieta,
datums un laiks

Brīvības iela 39, Liepāja

25.01.2017.plkst.10.00

25.01.2017.plkst.10.00
Reģistrācijas numurs

Pretendentu nosaukums
SIA “UPB energy”

42103028844

Piedāvātā kopējā līgumcena,
neskaitot PVN
EUR 251 130,72

Iepirkumu komisijas lēmums
Tā kā konkursam ir saņemts tikai viens piedāvājums, kas atbilst izvirzītajām prasībām, nav būtisks
individuāli veikts piedāvājuma vērtējums atbilstoši noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
kritērijiem, tā kā piedāvājumam visos kritērijos piešķirams maksimālais punktu skaits.
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA „UPB energy” (42103028844) par kopējo
līgumcenu EUR 251 130,72, neskaitot PVN.
Lēmuma
nepārtraukt
iepirkuma
procedūru
pamatojums,
ievērojot
Publisko iepirkumu likuma
56.panta septīto daļu:

Konkursa nolikumā noteiktās prasības ir objektīvas, samērīgas
iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā noteikto mērķu
sasniegšanu.
Konkrētā konkursa ietvaros ir izvirzītas tikai obligātās prasības, kas
attiecas uz pretendenta tiesībām un spējām veikt līguma izpildi.

Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

01.02.2017.

Ziņojuma sagatavošanas
vieta un laiks

Liepāja, 01.02.2017.

Liepājas Olimpiskā centra
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

E.ZĀLĪTE

Ziņojumu sagatavoja

E.CIEKURZE
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