Ziņojums par iepirkuma procedūru
„PIK C “L iep ājas V alsts teh n ik u m s” telpu un teritorijas
ikdien as uzk op šan as p akalpojum i ”
(id.Nr.PIKC L V T 2017/2)
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepajas Valsts tehnikums”,
reģ.Nr. 90009516617, juridiskā adrese: Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405

Pasūtītājs:
Iepirkuma
identifikācijas
numurs:
Iepirkuma
procedūras veids:

PIKC LVT 2017/7
Atklāts konkurss

*

Līguma
priekšmets:

AJ

inženierkomunikāciju sistēmu - ventilācijas, kondicionēšanas un s.iltummezglu
sistēmas apkalpošana, remonta un uzturēšanas pakalpojumi PIKC “Liepājas Valsts
tehnikums” vajadzībām, atbilstoši šajā nolikumā un līgumprojektā noteiktajām
prasībām.__________________________________________________________________

licēšanas
2017.gada 22.februāris
Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” direktora
2016.gada 3.februāra rīkojumu Nr. 1-8/2 „Par iepirkuma komisiju iepirkumu
procedūru veikšanai”
Agris Ruperts
Dace Gudēna
Inese Horste
Ērika Zīle
Solvita Ferdere
Viktors Bloks
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.______________________________________________________
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014.; 2015. un 2016.gadā) ir izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgus
pakalpojumu līgumus publiskās ēkās. Par līdzvērtīgu pakalpojumu līgumu uzskatāms līgums, kura ietvaros
sniegtie pakalpojumi atbilst iepirkuma priekšmetam un kur vismaz viens no izpildītajiem līgumiem ir viena
ēku kompleksa vai ēkas
vismaz 25000 m2 platībā inženierkomunikāciju sistēmu - ventilācijas,
kondicionēšanas un siltummezglu sistēmas apkalpošanā______________________________________________
Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu
paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā (2015.) gada auditētā un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem,
tas uz 2015.gada 31.decembri, raksturo likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) ir
ne mazāks par 1,00 (viens komats nulle nulle) un pozitīvs pašu kapitāls_________________________________
Pretendents nodrošina sava ši līguma izpilde iesaistīta personālā ierašanos objekta Avārijās un izsaukumu
gadījumos tehniskajā specifikācijā norādītajā laikā.
Pretendentam ir izsniegta Valsts vides dienesta speciālā atļauja (licence) darbibam ar ozona slāni
noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kurā norādīti ne mazāk kā trīs sertificēti speciālisti

Pretendenta rīcībā ir atbilstošas kvalifikācijas un kompetences speciālisti ar sekojošu kvalifikāciju:
■darbam ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, darbībai 1.1 .(tādu stacionāru,
aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir
ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un
gāzu rekuperācija no minētajām iekārtām)- ne mazāk kā 3 speciālisti;
■elektromontieri ar ne zemāku, kā Bz pielaidi elektro montāžas darbiem- ne mazāk kā 5 speciālisti;
■ lokmetināšanas speciālists - darbībām ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) un rokas
lokmetināšanu (MMA) - ne mazāk kā 1 speciālists.
■sertificēts būvdarbu vadītājs siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.
■ sertificēts speciālists virtuves nosūcu sistēmas tīrīšanai- ne mazāk kā 1 speciālists.______________________
Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrājebkurā no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā
daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas
kārtību.
par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst
juma izvēles
pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir par
kritērijs un vērtēšanas
zemāko
piedāvāto cenu._______________________________________________
kārtība:
Piedāvājumu iesniegšanas Ventspils iela 51, Liepājā
vieta, datums, laiks:
mm 10.04.2017. pīkst. 10.00
_____

vieta, datums un la

Ventspils iela 51, Liepājā
10.04.2017. pīkst. 10.00

SIA “Lafi vents Serviss”, piedāvātā līgumcena EUR 89665,55
SIA “Caverion Latvija”, piedāvātā līgumcena EUR 99093,55
SIA “Vega 1 serviss”, piedāvātā līgumcena EUR 77678,64

1.

Līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā „PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” inženierkomunikāciju
sistēmu apkalpošana un remontdarbi” (identifikācijas Nr. PIKC LVT 2017/7) piešķirt SIA “VEGA 1
serviss” par piedāvāto līgumcenu EUR 77678,64 bez PVN, jo piedāvājums atbilst visām iepirkuma
procedūras nolikumā noteiktajām prasībām un ir piedāvājums par zemāko cenu.
2. Noraidīt SIA “Lafivents Serviss” iesnigto piedāvājumu atklātajā konkursā „PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums” inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana un remontdarbi” (identifikācijas Nr. PIKC LVT
2017/7) ar piedāvāto līgumcenu EUR 89665,55, jo nav piedāvājums par zemāko cenu.
3. Noraidīt SIA “Caverion Latvija” iesnigto piedāvājumu atklātajā konkursā „PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums” inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana un remontdarbi” (identifikācijas Nr. PIKC LVT
2017/7) ar piedāvāto līgumcenu EUR 99093,55, jo nav piedāvājums par zemāko cenu.
4. Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pieņemto lēmumu pārsūdzēt Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 28.02.2017.) 83.panta noteiktajā
kārtībā.
5. Nosūtīt informāciju pretendentiem, publicēt informāciju PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mājas lapā
un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.____________________________________________________
.
Iepirkuma komisijas
lēmuma
12.05.2017.
Liepājā, 2017.gada 12.maija

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece
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Dace Gudena

