SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628

Ziņojums par iepirkuma
„Jaunu bezceļu kravas transportlīdzekļu piegāde“, identif.Nr. SIA-RM-2017/61
Rezultātiem 1.iepirkuma daļā
2017.gada 19.decembrī
1.Pasūtītāja nosaukums.
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628.
2.Adrese.
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs.
SIA-RM-2017/61.
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 - 14.11.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.12.2017. plkst.11.00.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Priekšmets „Jaunu
bezceļu
kravas Rīkojums: 09.11.2017. rīkojums Nr. SRM-17transportlīdzekļu
piegāde“,
157-rs, par iepirkuma komisijas
identif.Nr. SIA-RM-2017/61
izveidošanu
Iepirkuma komisijas
sastāvs
Edgars Vaikulis
komisijas priekšsēdētājs
Andrejs Kondratjuks
komisijas loceklis
SIA „Rīgas
Valērijs Morozs
meži”
komisijas loceklis
Armands Mazvērsītis
Komisijas loceklis
Jānis Burilovs
Komisijas loceklis
Kristīne Megne,
komisijas sekretārs
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:
Vārds, uzvārds
Kristīne Megne,
Aleksandrs Timofejevs
6.1. Nav pieaicinātu ekspertu.

Amats
valdes loceklis
projektu vadītājs
Meža apsardzības daļas vadītājs
Rīdzenes iecirkņa tehniskais speciālists
Pārdaugavas iecirkņa tehniskais speciālists
Juriste
Amats
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, jurists
Administratīvās daļas auto apkopes speciālists

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:
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Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, kas tiek attiecināti uz katru iepirkuma daļu
atsevišķi, un to vērtība:
N.
p.k.
1
2
3
4

Maksimālais punktu
skaits

Vērtēšanas kritērijs
Cenas kritērijs - komponente C

70

Kvalitātes kritērijs - komponente Q1
Tehnikas vienības kravnesība
Kvalitātes kritērijs - komponente Q2
Tehnikas vienības klīrenss
Kvalitātes kritērijs - komponente Q3
Piegādes laiks

10
10
10
KOPĀ

100

Piedāvājuma saimnieciskais izdevīgums, atbilstoši 17.1.punktā noteiktajai tabulai, tiek aprēķināts
summējot Pretendenta iegūtos punktus visās komponentēs katrai iepirkuma daļai atsevišķi:
Pretendenta
piedāvājuma
gala vērtējums

=

Pretendenta
punkti
komponentē C

+

Pretendenta
punkti
komponentē
Q1

+

Pretendenta
punkti
komponentē
Q2

+

Pretendenta
punkti
komponentē
Q3

8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
05.12.2017., plkst. 11:00.
9.To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr.p
.k.

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas dati

Piedāvātā līgumcena
C komponente
EUR bez PVN

1

SIA “Moller Auto Latvia”,
reģ. nr. 40003055104

05.12.2017.
Plkst.10:50

31257.02

2

SIA “Amserv Motors”,
reģ. nr.40003403905

05.12.2017.
Plkst.10:06

23180.99

10. To Pretendentu piedāvājumi, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena,
kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums.
NAV
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: NAV.
13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu:
NAV
14. Lēmuma pamatojums, ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
(1) Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
230.punktu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir
objektīvs pamatojums. Minētā norma attiecas uz gadījumiem, kad iepirkuma procedūra tiek
pārtraukta pēc Pasūtītāja iniciatīvas.
(2) Nolikuma 18.3.3.pk. nosaka, ka Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
(3) Lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Pasūtītājs, izvērtējot iemeslu pamatotību, ir tiesīgs
pieņemt šādos gadījumos:

2

- Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc šāda iepirkuma;
- nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos;
- iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas;
- nav izvēlēta atbilstoša iepirkuma procedūra;
- citos gadījumos.
(4) Pasūtītāja Valde 2017.gada 21.jūnija lēmumā Nr. 7 (Protokols Nr. 11) noteica izmaksu limitus
attiecīgās automašīnas iegādei.
Ievērojot augstāk minēto konstatējams, ka saņemtais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja definētās budžeta
iespējas un iepirkums ir pārtraucams.
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 informācijas sistēmas: saskaņā ar PIL
Pārejas noteikumu trešo punktu, nepiemēro elektronisku piedāvājumu iesniegšanu.
18. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: netika konstatēti.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

/E.Vaikulis/
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