SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628

Ziņojums par iepirkuma
Darba apģērbu piegāde SIA „Rīgas meži“ vajadzībām,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/41
Rezultātiem 4. un 7.iepirkuma daļa
2017.gada 25.augustā
1.Pasūtītāja nosaukums.
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628.
2.Adrese.
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs.
SIA-RM-2017/41.
4.Iepirkuma procedūras veids.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu un MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” kārtībā realizēts iepirkums.
5. Datums, kad paziņojums un grozījumi par līgumu publicēti, iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā internetā un piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Paziņojums par līgumu IUB - 18.07.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2017. plkst.11.00.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Priekšmets:
Darba apģērbu piegāde SIA „Rīgas Rīkojums:
meži“ vajadzībām,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIARM-2017/41

07.06.2017. rīkojums
Nr.
SRM-17-93-rs, par iepirkuma
komisijas izveidošanu

Iepirkuma komisijas
Amats
sastāvs
Edgars Vaikulis
Valdes loceklis
komisijas priekšsēdētājs
Aija Anita Baķe
daļas “Dārzi un Parki” vadītāja
komisijas loceklis
SIA „Rīgas
Jānis Ģērmanis
Mežsaimniecības daļas vadītājs
meži”
komisijas loceklis
Sanita Jane - Dārziņa
Rīdzenes iecirkņa speciālists
Komisijas loceklis
Aigars Pencis
Daļas “Mežaparks” vadītāja vietnieks
Komisijas loceklis
Kristīne Megne,
Juriste
komisijas sekretārs
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:
Vārds, uzvārds
Amats
Kristīne Megne,
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, jurists
Ilze Pīrāga Gremze
Darba organizācijas un kvalitātes uzraudzības speciāliste
Intars Āboliņš
Mežizstrādes nodaļas vadītājs
Māris Aleksandrovičs
Saimniecības nodaļas vadītājs
6.1. Nav pieaicinātu ekspertu.
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7.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 1.pielikuma 1-3.punkti.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, Nolikuma 17.nodaļa.
Piedāvājuma saimnieciskais izdevīgums tiek aprēķināts šādi:

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

1

Cenas kritērijs komponente C

2

Maks. punktu
skaits
Aprēķina formula
70

Preces kvalitāte

30

KOPĀ

100

C=Cmin/Cx70
Nolikuma 17.1.2.punkts
Pamata kvalitāte 20 punkti;
paaugstināta kvalitāte līdz 10 punkti;
pazemināta kvalitāte līdz (-5) punkti

1.3. Piedāvājuma saimnieciskais izdevīgums, atbilstoši 17.1.punktā noteiktajai
tabulai, tiek aprēķināts šādi:
Cmin
Preces
V=
×70 +
Kvalitāte
C
kur,
V = Pretendenta piedāvājuma gala vērtējums (attiecīgajā iepirkuma daļā)
C = Pretendenta piedāvājuma punktu kopsumma kritērijā Cena (attiecīgajā iepirkuma daļā)
Preces kvalitāte = Pretendenta piedāvājuma punktu kopsumma kritērijā Preces kvalitāte (attiecīgajā
iepirkuma daļā)
8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
08.08.2017., plkst. 11:00.
9.To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:

Pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas
laiks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTITEKS",
VRN 40003274200,
Rīga, Augļu iela 11A-1, LV-1002
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM"
VRN 50103723071,
Rīga, Ūnijas iela 16B, LV-1084
SIA "DINOSS"
VRN 40003269322,
Rīga, Braslas iela 27 k-1 - 2, LV-1084

07.08.2017.
plkst.15.20
SRM-17-712-sd
08.08.2017.
plkst.9.30
SRM-17-717-sd
08.08.2017.
plkst.10.50
SRM-17-718-sd

7.daļa
Piedāvātā cena,
Kristērijs C
EUR bez PVN

58.15

47.02
42.35

10. To Pretendentu piedāvājumi, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena,
kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums.
4.1. Atzīt par saimnieciski visizdevīgāko 7.iepirkuma daļā – kreklu piegāde - SIA “Dinoss”, VRN
40003269322, piedāvājumu ar 94 punktiem, piešķirot vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības ar
kopējo vispārīgās vienošanās apjomu 12000 EUR un termiņu uz 12 mēnešiem vai līdz vispārīgās
vienošanās apjoma apguvei.
10.2. Piedāvājumu izvēles kopsavilkums:
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Pretendents
Piešķirtie punkti Cenas kritērijā
Piešķirtie punkti Kvalitātes
kritērijā, tajā skaitā:
Pamata kvalitāte
Paaugstināta kvalitāte, t.sk.
Ja tiek piedāvāti kvalitatīvāki
risinājumi, prioritārās krāsās utml. max
iespējamie- 3 punkti
Nodrošina vienu modeli katram
izmēram, izmēru atbilstības pārbaudei
pirms piegādes max iespējamie 3
punkti
Piedāvā garāku garantijas termiņu nekā
Tehniskajā specifikācijā minimāli
noteikts max iespējamie 2 punkti
Nodrošina ātrāku piegādi, nekā
minimāli noteikts Tehniskajā
specifikācijā, max iespējamie 2 punkti

Pazemināta kvalitāte

KOPĀ:

SIA "DINOSS",
VRN
40003269322

Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
"Priva COM", VRN
50103723071

Sabiedrība ar
ierobežotu
atbildību
"MULTITEKS",
VRN 40003274200

70

63,05

50,98

24

26

26

20
4

20
6

20
6

1

3

1

3

3

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

94,00

89,05

76,98

10.3. piedāvājumu izvēles pamatojums: Atbilstoši Nolikuma 17.5.punktam – Par saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzina un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķīra
pretendentam, kura piedāvājums atbilda nolikuma prasībām un kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu
attiecīgajā iepirkuma daļā saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas
kritērijiem.
11. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem:
Nav
12.Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTITEKS" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM" –
piedāvājumus noraidīt, lai arī tie atbilda Nolikumā izvirzītajām prasībām, tie nebija atzīstami par
saimnieciski izdevīgākajiem piedāvājumiem atbilstoši Nolikuma 17.sadaļas noteikumiem.
13.
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti
lētu: Nav
14. Lēmuma pamatojums, ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
Pamatojoties uz Nolikuma 18.1.1.punktu un saskaņā ar MK Noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un
metu konkursu norises kārtība” 229.1. punktu – Iepirkuma procedūru 4.iepirkuma daļā – darba apģērbu
piegāde mežizstrādes darbu veicējiem - izbeigt, jo nav iesniegti piedāvājumi.

15.

Pasūtītāja rīcība viena pretendenta piedāvājuma gadījumā: NAV

16.

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja piedāvājums atzīts par nepamatoti lētu: Nav

17.
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.
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18.

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: netika konstatēti.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

/E.Vaikulis/
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