SIA „Rīgas meži”, Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA
Atklāts konkurss „Apaļo kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums, slēdzot vispārīgo

vienošanos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/20
PROCEDŪRU
Rīga, 2017.gada 20.jūnijā
1.Pasūtītāja nosaukums, adrese
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628,
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
2.Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs
Apaļo kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums, slēdzot vispārīgo vienošanos, iepirkuma identifikācijas Nr.
SIA-RM-2017/20.
3.Iepirkuma līguma (vispārīgās vienošanās) priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam (turpmāk –
Pakalpojums), vispārīgās vienošanās darbības laikā aptuveni no 125 000 līdz 200 000 m³ apjomā, bet
kopumā nepārsniedzot Vispārīgās vienošanās kopsummu 1 000 000 EUR.
Pakalpojums nodrošināms no Pasūtītāja apsaimniekošanā esošajiem mežiem uz Pasūtītāja pārvadāšanas
uzdevumā noteikto vietu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un vispārīgās vienošanās un līguma
noteikumiem.
Iepirkuma apjoms netiek dalīts daļās, jo iepirkuma izsludināšanas brīdī nav konkrēti noteiktas izpildes
vietas, kā arī nav zināms konkrētā apjoma un pakalpojuma izpildes uzsākšanas laiks. Konkrēti apjomi un
pakalpojuma izpildes nosacījumi, tai skaitā termiņi, tiks norādīti uzaicinot Pretendentus iesniegt
apliecinājumu par līguma slēgšanu vispārīgās vienošanās ietvaros.
CPV kods: 60100000-9 (autotransporta pakalpojumi).
4.Iepirkuma procedūras veids, datums, kad paziņojums un grozījumi par līgumu publicēti,
iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā un piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu un MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” kārtībā realizēts iepirkums.
Paziņojums par līgumu IUB - 03.04.2017., OV – 05.04.2017. Nr. 2017/S 067-126345
Paziņojums par grozījumiem tika publicēts IUB mājas lapā: -12.05.2017. OV – 12.05.2017. Nr. 2017/S
091-180450;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.06.2017. plkst.11.00.
5.Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Izveidošanas pamats: 10.03.2017. rīkojums Nr. SRM-17-49-rs, par iepirkuma komisijas izveidošanu
Komisijas pamatsastāvs
Vārds, Uzvārds, amats
Amats
Juris Buškevics,
Valdes loceklis
komisijas priekšsēdētājs
SIA „Rīgas meži”

Jānis Stankevičs
komisijas loceklis
Jānis Ģērmanis
komisijas loceklis
Andrejs Kondratjuks
Komisijas loceklis
Māris Aleksandrovičs
Komisijas loceklis

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:
Vārds, uzvārds
Kristīne Megne,
komisijas sekretārs
Alvis Začests

Ražošanas daļas vadītājs
Mežsaimniecības daļas vadītājs
Projektu vadītājs
Saimniecības nodaļas vadītājs

Amats
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, jurists
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, Zvērināts advokāts
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Intars Āboliņš
5.1. Nav pieaicinātu ekspertu.

Mežizstrādes 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: saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma prasībām. Piedāvājuma
izvēles kritērijs – Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas trijiem pretendentiem nosakot
prioritāro secību, kuri atbildīs Nolikumā noteiktajām prasībām un būs iesnieguši iepirkuma prasībām
atbilstošu piedāvājumu un Nolikumā noteiktajā kārtībā būs atzītipar uzvarētājiem saskaņā ar noteiktajiem
piedāvājuma izvēles kritērijiem (Nolikuma 16.5.punkts).
Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vērtēšanas kritēriji:
Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1

Cenas kritērijs - komponente C

87

2

Cenas kritērijs - komponente I

3

2

Kvalitātes kritērijs - Q

10
KOPĀ

100

7. To pretendentu nosaukums, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas (EUR bez
PVN).
Nr.
p.k.
1

2

3

4

Piedāvātā cena
EUR/m3 un EUR/h (bez PVN)

SIA „JĀDE”,
vienotais reģ. Nr.
44103024713

Piedāvājuma
iesniegšanas datums,
laiks
05.06.2017.
plkst.9.30
SRM-17-561-sd

SIA „UNICENTRS”,
vienotais reģ. Nr.
42103025551

05.06.2017.
plkst.10.40
SRM-17-566-sd

Kritērijs C – 8,25 EUR/m3

SIA „Vella kalpi”,
vienotais reģ. Nr.
40103391956

05.06.2017.
plkst.10.50
SRM-17-567-sd

Kritērijs C – 6,75 EUR/m3

SIA „R Grupa”,
vienotais reģ. Nr.
50003603631

05.06.2017.
Plkst10.55
SRM-17-568-sd

Kritērijs C – 7,03 EUR/m3

Pretendents

Kritērijs C – 6,89 EUR/m3
Kritērijs I – 28,00 EUR/h

Kritērijs I – 25,00 EUR/h

Kritērijs I – 30,00 EUR/h

Kritērijs I – 28,46 EUR/h

8.Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
SIA „Rīgas meži”, Ostas prospekts 11 (Mežaparks), Rīga, Administrācijas korpuss, 3.stāvs, Lietvedības
daļa, līdz 05.06.2017. plkst. 11:00.
9. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena, piedāvājumu
izvērtēšanas kopsavilkums, piedāvājuma izvēles pamatojums:
9.1. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums:
Sākot no Pretendenta ar augstāko punktu skaitu
SIA JĀDE
Kritērijs C

Kritērijs I

Kritērijs Q

Kopā:

85,23

2,68

10

97,91

SIA Vella kalpi
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Kritērijs C

Kritērijs I

Kritērijs Q

Kopā:

87

2,5

5

94,5

SIA R Grupa
Kritērijs C

Kritērijs I

Kritērijs Q

Kopā:

83,53

2,64

5

91,17

SIA UNICENTRS
Kritērijs C

Kritērijs I

Kritērijs Q

Kopā:

71,18

3

5

79,18

9.2. Pretendenti, kas atzīti par uzvarētājiem, piešķirot vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesibas ar
kopējo līgumsummu 1 000 000 EUR, šādā prioritārā secībā, ievērojot saņemto punktu skaitu:
Sākot no Pretendenta ar augstāko punktu skaitu
SIA „JĀDE”, vienotais reģ. Nr. 44103024713
SIA „Vella kalpi”, vienotais reģ. Nr. 40103391956
SIA „R Grupa”, vienotais reģ. Nr. 50003603631

Iegūto punktu skaits
97.91
94.50
91.17

9.3. Piedāvājumu izvēles pamatojums.
Atbilstoši Nolikuma 16.5.punktam un paziņojuma par līgumu sadaļā IV.1.3) Informācija par vispārīgo
vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu norādīto informāciju, kā arī ievērojot Vispārīgās vienošanās
redakcijā noteikto – vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas trijiem Pretendentiem prioritārā
secībā, kuru piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, proti, ieguvis attiecīgi augstāko punktu
skaitu.
10. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot
apakšuzņēmējiem:
Pretendentam SIA “R Grupa”, vienotais reģistrācijas Nr.50003603631, norādīts apakšuzņēmējs – SIA
“Lāčplēši A.I.”, vienotais reģistrācijas Nr.48501015671, nododot apakšuzņēmēja izpildei 30 % no kopējā
darbu apjoma.
11. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: nav Nolikumam neatbilstošu piedāvājumu.
Pretendenta SIA “Unicentrs” piedāvājums, lai arī atbilda Nolikuma prasībām, netiek atzīts par
saimnieciski visizdevīgāko, jo nav ieguvis augstāko punktu skaitu atbilstoši Nolikuma 16.5.punktā
noteiktajiem kritērijiem.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu:
Neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.
13. Lēmuma pamatojums, ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru: nav.
14. Pasūtītāja rīcība viena pretendenta piedāvājuma gadījumā: iesniegts vairāk kā viens piedāvājums
15. Iemesli, kuri dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja Pasūtītājam ir
pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās infrmācijas sistēmas: saskaņā ar
PIL Pārejas noteikumu trešo punktu, nepiemēro elektronisku piedāvājumu iesniegšanu.
16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: netika konstatēti.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:_____________personiskais paraksts__ ____________/J.Buškevics/
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