SIA „RĪGAS MEŽI”
Reģistrācijas Nr.40003982628, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
IZRAKSTS no 12.03.2015.lēmuma
LĒMUMS
Rīgā,
2015.gada 12.martā
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Iepirkumu
komisijas
izveidošanas 16.02.2015. rīkojums Nr. SRM-15-38-rs, par iepirkuma
pamatojums:
komisijas izveidošanu
Iepirkuma nosaukums:
Kokvedēja noma ar vadītāju SIA „Rīgas meži”
vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs:
SIA-RM-2015/17
Iepirkuma pamatojums:
PIL 8.2 pants
Paziņojums par plānoto līgumu 18.02.2015.
publicēts IUB:
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Pretendenti, kas iesniedza
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņām (02.03.2015., plkst.11:00)
piedāvājumus un piedāvātās piedāvājumu ir iesnieguši sekojoši pretendenti:
Piedāvātā
cenas EUR bez PVN:
Nr.
pk.
1
2

Noraidītie pretendenti un
noraidīšanas iemesli:

Pretendents

Iesniegšanas datums,
laiks

SIA “UNICENTRS”,
vienotais reģistrācijas
numurs:42103025551
SIA “R Grupa”,
vienotais reģistrācijas
numurs:
50003603631

27.02.2015.,
plkst. 11.10
Nr. SRM-15-254-sd
02.03.2015.,
plkst.10.51
Nr. SRM-15-261-sd

cena, EUR/m³
bez PVN
8.20

7.39

Noraidīšanas iemesls ,
pamatojums
SIA “UNICENTRS”, vienotais PIL 8.² panta devītā daļa,
reģistrācijas numurs:42103025551 Nolikuma
2.5.punkts
un
7.6.punkts, kopumā atbilda
iepirkuma Nolikuma prasībām,
bet nebija piedāvājums ar
zemāko cenu.
Pretendents

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma SIA “R Grupa”, vienotais reģistrācijas numurs:
slēgšanas tiesības:
50003603631
Uzvarētāja piedāvātā līgumcena:
SIA “R Grupa”, vienotais reģistrācijas numurs:
50003603631, piedāvātā vidējā vienas vienības cena
par kokvedēja nomas pakalpojumu sniegšanu (ar
vadītāju) 7.39 EUR/m³ bez PVN, kas tika izmantota
piedāvājumu salīdzināšanai.
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu.
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir [1] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas
izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 8.2 (e-izziņa), kas apliecina, ka pretendentam nav aktuālu
panta piektās daļas 1.un 2.punktam:
maksātnespējas procesu (tai skaitā likvidācijas procesi);
[2] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas
(e-izziņa), kas apliecina, ka nodokļu maksātājam (SIA “R
Grupa”, vienotais reģistrācijas numurs: 50003603631)
nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro.
Lēmums:
- piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA “R
GRUPA”,
vienotais
reģ.
nr.
50003603631,
piedāvājumu par kokvedēja nomas ar vadītāju
pakalpojuma sniegšanu par kopējo līgumsummu līdz
EUR (bez PVN) 41999.99 (četrdesmit viens tūkstotis
deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 euro centi)

Saistītie protokoli:

ievērojot Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās
vienības cenas.
16.02.2015. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.1
02.03.2015. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.2
04.03.2015. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.3
12.03.2015. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.4

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar PIL 8.2 panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā,
uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.

Komisijas priekšsēdētājs:

J.Buškevics

2

