Izraksts no 05.04.2016. protokola nr.2.
Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Iepirkumu komisija:
•
komisijas priekšsēdētāja Iveta Freimane, RSP direktores vietniece informācijas un
sabiedrisko attiecību jomā
•
komisijas priekšsēdētājas vietnieks Jāzeps Pastors, RSP direktores vietnieks
administratīvi saimnieciskajā darbā
•
komisijas iepirkuma speciāliste Tamāra Kalvāne, RSP direktores vietniece mācību darbā
•
komisijas loceklis Inga Cimiņa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja
•
komisijas loceklis Ināra Goldšteine, Rīgas domes Centrālās administrācijas Juridiskās
pārvaldes Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas galvenā juriskonsulte
Sēdes sākums: plkst. 11.00
KOMISIJA KONSTATĒ:
Iepirkumam BJCRSP2016/04 ir saņemti četri piedāvājumi:
1.SIA „Smārdes AL” – iesniegts 2016.gada 04.aprīlī plkst.10.00;
2.SIA „Sabiedriskais autobuss” – iesniegts 2016.gada 04.aprīlī plkst.12.45;
3.SIA HANSABUSS Latvia” – iesniegts 2016.gada 04.aprīlī plkst.12.57;
4.SIA „Lauvas Tūrs Transports” – iesniegts 2016.gada 04.aprīlī plkst.13.35.
KOMISIJA IZSKATA PRETENDENTA IESNIEGTO ATLASES DOKUMENTU,
TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBU:
7.Transporta pakalpojuma finanšu piedāvājums
7.1.SIA „Smārdes AL” – ir iesniegts, kopējā piedāvātā cena nav aprēķināta; aprēķinu veic
komisija un kopējā piedāvātā cena ir EUR 400.00 (bez PVN);
7.2.SIA „Sabiedriskais autobuss” – ir iesniegts, kopējā piedāvātā cena nav aprēķināta; aprēķinu
veic komisija un kopējā piedāvātā cena ir EUR 356.00 (bez PVN);
7.3.SIA „HANSABUSS Latvia” – ir iesniegts, kopējā piedāvātā cena ir EUR 780.00 (bez PVN),
cena ir aprēķināta pareizi;
7.4.SIA „Lauvas Tūrs Transports” – ir iesniegts, kopējā piedāvātā cena ir EUR 472.00 (bez
PVN), cena ir aprēķināta pareizi.
KOMISIJA KONSTATĒ:
Ar viszemāko transporta līdzekļu nomas cenu par vienu dienu kopējo summu ir piedāvājums no
SIA „Sabiedriskais autobuss” – EUR 356.00 (bez PVN).
KOMISIJA NOLEMJ:
Izsludināt pārtraukumu sēdē no plkst.11:25 un I.Freimanei Elektronisko iepirkumu sistēmā
(EIS), izmantojot LR Ministru kabineta Ministru kabineta noteikto kārtību pieprasīt un saņemt eizziņas, ka SIA „Sabiedriskais autobuss”:
1.
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz iepirkuma izsludināšanas dienu 21.03.2016. un uz
pieteikumu izvērtējuma dienu 05.04.2016. – no Valsts ieņēmumu dienesta;
2.
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 – no Uzņēmumu
reģistra uz pieteikumu izvērtējuma dienu 05.04.2016.
(balsojums: par 5, pret 0, atturas 0)
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Sēde atsākas: plkst.13.00
KOMISIJA KONSTATĒ:
I.Freimane Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), izmantojot LR Ministru kabineta Ministru
kabineta noteikto kārtību pieprasījusi un saņēmusi e-izziņas, ka SIA „Sabiedriskais autobuss”:
•
nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts – no Uzņēmumu
reģistra (e-izziņa Sērija URA Nr. 30869227-4442259);
•
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro – no Valsts ieņēmumu dienesta (e-izziņa Sērija NO Nr.
30869227-4442261 un Sērija NO Nr. 30869766-4444999).
KOMISIJA NOLEMJ:
Atzīt par iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Transporta pakalpojumi Bērnu
un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem
pasākumiem Latvijā” (identifikācijas numurs BJCRSP2016/04) uzvarētāju SIA „Sabiedriskais
autobuss”.
(balsojums: par 5, pret 0, atturas 0)
Sēde tiek slēgta: plkst.13.15
Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Iveta Freimane
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