Profesionālās izglītības kompetences centrs
„Rīgas Valsts tehnikums”
Reģ. Nr.90000281996
Iepirkuma
„Kurināmās šķeldas un kokskaidu granulu piegāde 2018/2019.gada apkures sezonai”, ID
Nr. RVT 2018/8
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
2018. gada 7.jūnijā
Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā

1.Pasūtītāja nosaukums.
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, reģ.nr. 90000281996.
2.Adrese.
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV – 1010.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs un datums, kad paziņojums par līgumu publicēti
Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
3.1. Iepirkuma identifikācijas nr.: RVT 2018/8.
Paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas lapā internetā: 03.05.2018.
4.Iepirkuma procedūras veids.
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
5.Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Izveidošanas pamats: 12.04.2017. rīkojums nr.48
Vārds, uzvārds, statuss
Valerjans Leitāns,
komisijas priekšsēdētāja
PIKC „Rīgas Valsts
tehnikums”

Andrejs Stūris,
komisijas loceklis
Gints Feldbergs,
komisijas loceklis

Amats
Administratīvi saimnieciskā
sektora vadītājs
Auto nodaļas
metodiķis

izglītības

Lietvedības un personāla
nodaļas vadītājs

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī
vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, ja par piedāvājumu izvēles
kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Nolikuma 4.punktā noteiktās prasības, kas
nosaka iesniedzamo piedāvājumā iekļaujamos dokumentus un noformējumu. Piedāvājuma
izvēles kritērijs – „zemākā cena”.
7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
16.05.2018., plkst. 10:00.
8.To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
(EUR bez PVN).
Pretendenti

Finanšu piedāvājums EUR
bez PVN

40678,00
(2.daļa)
16800,00
SIA “Meža enerģija”
(1.daļa)
35948,00
SIA “Baltijas ogles”
(2.daļa)
35824,80
SIA “HAG”
(2.daļa)
37180,00
SIA „Akvarius”
(2.daļa)
15970,00
SIA „R Grupa”
(1.daļa)
9.Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks, līguma priekšmets.
SIA „Latgales granulas”

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, Administrācijas korpuss, 2.stāva
221.kab., 16.05.2018., plkst. 10:00.
Līguma priekšmets: „Kurināmās šķeldas un kokskaidu granulu piegāde 2018/2019.gada
apkures sezonai”, saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija”.
10.Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena.
Iepirkuma procedūra pārtraukta - iepirkuma procedūras dokumentos ir nepieciešams veikt
būtiskas izmaiņas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

/V.Leitāns/
(paraksts)

07.06.2018.,
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga

