SIA „Rīgas meži”
Reģistrācijas Nr.40003982628
ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA
Atklāts konkurss „Rotaļu laukumu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās
monitorings, apkope un remonts”,
identif.Nr.SIA-RM-2017/57
PROCEDŪRU
Rīga, 2017.gada 30.novembrī
1.Pasūtītāja nosaukums, adrese
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628,
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
2.Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs
„Rotaļu laukumu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās monitorings, apkope un remonts”, SIARM-2017/57.
3.Iepirkuma līguma (vispārīgās vienošanās) priekšmets:
3.1.
Iepirkuma priekšmets ir rotaļu laukumu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās
monitorings, apkope un remonts (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikumā
„Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, vispārīgās vienošanās darbības laikā nepārsniedzot
Nolikuma 3..6.1.punktā norādīto Vispārīgās vienošanās kopsummu. Konkrēti apjomi, pakalpojumu
izpildes nosacījumi un kārtība, tai skaitā termiņi, tiek noteikti Vispārīgās vienošanās noteiktajā kārtībā.
CPV kods ir 45236290-9 (Rekreācijas objektu remontdarbi).
3.2.
Iepirkuma apjoms netiek dalīts daļās.
3.3.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Nav atļauts
iesniegt piedāvājumu uz nepilnu iepirkuma daļas apjomu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu
piedāvājuma variantu iepirkumā (vairāki piedāvājuma varianti nav pieļaujami).
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 - 30.10.2017.
Paziņojums par grozījumiem tika publicēts IUB mājas lapā: - grozījumi netika izdarīti.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.11.2017. plkst.11.00.
5.Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Izveidošanas pamats: 09.10.2017. rīkojums Nr. SRM-17-142-rs, par iepirkuma komisijas izveidošanu
Komisijas pamatsastāvs
Vārds, Uzvārds, amats
Juris Buškevics, komisijas priekšsēdētājs
SIA „Rīgas meži”

Aija Anita Baķe, komisijas loceklis
Māris Aleksandrovičs, komisijas loceklis
Armands Mazvērsītis, Komisijas loceklis

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:
Vārds, uzvārds
Anda Auziņa,
komisijas sekretārs
Andis Gremze
5.1. Nav pieaicinātu ekspertu.

Amats
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, Zvērināts advokāts
Daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa vadītājs
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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 3.pielikuma prasībām. Piedāvājuma
izvēles kritērijs – Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vienam pretendentam, kurš atbildīs
Nolikumā noteiktajām prasībām un būs iesniedzis iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un
Nolikumā noteiktajā kārtībā būs atzīts par uzvarētāju saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvēles
kritērijiem (Nolikuma 17.sadaļa).
7. To pretendentu nosaukums, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas (EUR bez
PVN).
Nr.p
.k.

Piedāvājuma
iesniegšanas dati

Pretendents

Piedāvātā
līgumcena
A
komponente
EUR bez
PVN

1

SIA “GUMI MIX GROUP”,
reģ. nr.50003638351

22.11.2017.
Plkst.10:00
SRM-17-982-sd

17962.00

2.

SIA “FIXMAN”,
reģ. nr.40003982628

22.11.2017.
Plkst.10:53
SRM-17-983-sd

16020.00

Piedāvātā
līgumcena
B komponente
EUR bez PVN
mēnesī

2808.26

580.00

Piedāvātā
līgumcena
C
1 st./EUR bez
PVN

8.93

20.00

8.Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
SIA „Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga, centrālā biroja apspriežu zālē, 2.stāvā, 22.11.2017. plkst.
11:00.
9. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena, piedāvājuma
izvēles pamatojums:
9.1.
Pretendents, kas atzīts par uzvarētāju:
Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

Komisijas
priekšsēdētājs/

Piešķirt iepirkuma „Rotaļu laukumu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu
teritorijās monitorings, apkope un remonts“ (iepirkuma identifikācijas Nr. SIARM-2017/57) ietvaros iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam:

Pretendents

Piedāvātā
līgumcena
A
komponente
EUR bez
PVN

Piedāvātā
līgumcena
B
komponente
EUR bez
PVN mēnesī

Piedāvātā
līgumcena
C
1 st./EUR
bez PVN

SIA “FIXMAN”, reģ. nr.40003982628

16020.00

580.00

20.00

Iepirkuma
komisija

9.2. Piedāvājumu izvēles pamatojums.
Saskaņā ar Nolikuma 17.4.punktu visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar nolikumā noteiktajiem
piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem ieguvuši šādi Pretendenti:
Pretendents
SIA “FIXMAN”, reģ. nr.40003982628

Piedāvātā līgumcena
A komponente
EUR bez PVN

16020.00

Piedāvātā līgumcena
B komponente
EUR bez PVN mēnesī

580.00

Piedāvātā līgumcena
C
1 st./EUR bez PVN

20.00
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10. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais
apakšuzņēmējiem:
Par uzvarētāju atzītajam Pretendentam nav norādīti apakšuzņēmēji.

pretendents

plānojis

nodot

11. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Neviens pretendents netika noraidīts vai atzīts par
neatbilstošu.
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: Piedāvājumus iesniedza vairāk kā
viens pretendents.
15.
Iemesli, kuri dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja Pasūtītājam ir
pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu trešo punktu, nepiemēro elektronisku piedāvājumu
iesniegšanu.
16.

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

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:____________________________________________/J.Buškevics/
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