Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums:
Rīgā, 2016.gada 16.jūnijā
Priekšmets:

„Sarunu procedūra par papildus Rīkojums:
vienošanās
noslēgšanu
par
komunālā transporta un tehnikas
nomu” Iepirkuma identifikācijas Nr.
SIA-RM-2016/46

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas meži”

16.06.2016. rīkojums Nr. SRM-1691-rs, par iepirkuma komisijas
izveidošanu

Iepirkums tiek organizēts, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.² panta sešpadsmitās
daļas 2.punktu, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem,
uzaicinot Iepirkumā piedalīties Pretendentus par kuru kompetenci un spējām izpildīt šo
pakalpojumu nav šaubas.
Pasūtītājs ar uzaicinātajiem Pretendentiem 2016.gada 23.janvārī ir noslēguši Vispārīgo
vienošanos ar kopējo vispārīgās vienošanās summu 174 000 EUR un darbības laiku - 36
mēneši no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas; (reģistrācijas Nr. Pasūtītāja
dokumentu vadības sistēmā - Nr.SRM-15-33-lī ; Nr.SRM-15-31-lī ; Nr.SRM-15-32-lī)

Iepirkuma
procedūras
piemērošanas
pamatojums

Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta pirmajā daļā noteikts, ka iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteikto mērķi) un būtisku grozījumu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ievērojis PIL
67.¹ panta otrajā daļā minētos nosacījumus, proti, būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja saskaņā ar PIL 63.panta nosacījumiem par līguma
grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.
Atbilstoši PIL 67.¹ panta trešai daļai Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi
ir atzīstami par būtiskiem, ja iepirkuma līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko
neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;
Atbilstoši PIL 63.panta ceturtai daļai Publiskiem pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var
piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja publiskiem
būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja: pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai
pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri
neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek
ievēroti šādi nosacījumi:
a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš
noslēgtā līguma līgumcenas,
b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā
līguma izpildītājs,
c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš
noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas
grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami

iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto
būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas;
Vispārīgās vienošanās 4.1.punktā noteikts, ka Iepirkuma tehniskās specifikācijās norādītie
Pakalpojumu apjomi tiek uzskatīti par orientējošiem un tiek precīzi definēti Vispārīgās
vienošanās izpildes gaitā. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Vispārīgās vienošanās sekmīgas
izpildes nodrošināšanai nepieciešams saņemt iepriekš Vispārīgās vienošanās Tehniskās
specifikācijas III.daļā “Būvniecības tehnika un iekārtas” sākotnēji tieši neminētu vai
minētu tehnikas vienību, bet ar nedaudz atšķirīgiem parametriem, nomas pakalpojumus.
Tādējādi, lai nodrošinātu Vispārīgās vienošanās sekmīgu izpildi Pasūtītājam ir
nepieciešams saņemt papildus finanšu piedāvājumus no Vispārīgās vienošanās
dalībniekiem;
Kopējā grozījumu vērtība ir EUR 8000.

