SIA „RĪGAS MEŽI”
Reģistrācijas Nr.40003982628, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
IZRAKSTS NO
LĒMUMS
Rīgā,

2018.gada 20.aprīlī

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
SIA „Rīgas meži”
izveidošanas 06.03.2018. rīkojums Nr. SRM-18-35-rs, par iepirkuma
komisijas izveidošanu
“Rokas instrumentu piegāde SIA „Rīgas meži”
vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs:
SIA-RM-2018/14
Iepirkuma pamatojums:
PIL 9. pants
Paziņojums par plānoto līgumu 08.03.2018.
publicēts IUB:
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņām līdz 19.03.2018. plkst.11:00
ir iesnieguši:
Piedāvātā
Piedāvājuma
Nr.p.k.
Pretendents
līgumcena
iesniegšanas dati
Pretendenti, kas iesniedza
EUR bez PVN
piedāvājumus un piedāvātās
SIA “DEPO DIY”,
16.03.2018.
cenas EUR bez PVN:
1
reģ.
Plkst.09:10
7887.67
nr.50003719281
SRM-18-244-sd
SIA “Sedumi”,
19.03.2018.
2
reģ.
Plkst.09:20
9`642.59
nr.45403008187
SRM-18-254-sd
SIA
“MIG
19.03.2018.
BALTIC”,
3
Plkst.10:15
13`975.42
reģ.
SRM-18-255-sd
nr.40103258378
SIA “OPTIMERA
19.03.2018.
LATVIA”,
4
Plkst.09:20
13`309.33
reģ.
SRM-18-254-sd
nr.40003140449
Noraidītie pretendenti un
Pretendents
Noraidīšanas iemesls , pamatojums
noraidīšanas iemesli:
Pretendenta piedāvājums 1., 6., 12., 18.,
SIA “DEPO DIY”,
22.-23., 25.-26., 29., 37.-40., 56., 63.-65.,
reģ.
68., 71., 77., 80., 84., 88., 93.-94., 97. preču
nr.50003719281
pozīcijās neatbilst iepirkuma tehniskajā
specifikācijā
izvirzītajām
prasībām,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
9. panta septīto daļu, 41.panta pirmo daļu
un Nolikuma 4.2.2.punktu, atzīstams, ka
Pretendenta SIA “DEPO DIY”, reģ.
nr.50003719281, iesniegtais tehniskais
piedāvājums
neatbilst
Nolikumā
Tehniskajam piedāvājumam noteiktajām
prasībām un konstatētie piedāvājuma
trūkumi novēršami tikai papildinot vai
grozot piedāvājumu, kas pēc iesniegšanas
nav pieļaujams, līdz ar to Pretendenta
iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts un
pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības
iepirkumā.
Pretendenta piedāvājums 21., 24., 26., 64.SIA “Sedumi”,
65. preču pozīcijās neatbilst iepirkuma
reģ.
tehniskajā
specifikācijā
izvirzītajām
nr.45403008187
prasībām, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 9. panta septīto daļu,
41.panta pirmo daļu un Nolikuma
Pasūtītājs:
Iepirkumu
komisijas
pamatojums:
Iepirkuma nosaukums:

4.2.2.punktu, atzīstams, ka Pretendenta SIA
“Sedumi”,
reģ.
nr.
45403008187,
iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst
Nolikumā Tehniskajam piedāvājumam
noteiktajām prasībām un konstatētie
piedāvājuma trūkumi novēršami tikai
papildinot vai grozot piedāvājumu, kas pēc
iesniegšanas nav pieļaujams, līdz ar to
Pretendenta iesniegtais piedāvājums tiek
noraidīts un pretendents tiek izslēgts no
tālākas dalības iepirkumā.
SIA
“OPTIMERA
LATVIA”,
reģ. nr.40003140449

Pretendenta iesniegtajā Tehniskajā /
Finanšu piedāvājumā vispār nav aizpildītas
piedāvājuma formas (ailes “Pretendenta
piedāvājums
(norādīt
konkrētus
raksturlielumus), ražotāju un ražotāja
preces kodu” un “Piedāvātā produkta
fotofiksācija vai ilustrācija” nevienai no
iepirkuma preču pozīcijām un līdz ar to,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
9. panta septīto daļu, 41.panta pirmo daļu
un Nolikuma 4.2.2.punktu, atzīstams, ka
Pretendenta SIA “OPTIMERA LATVIA”,
reģ. nr. 40003140449, iesniegtais tehniskais
piedāvājums
neatbilst
Nolikumā
Tehniskajam piedāvājumam noteiktajām
prasībām un konstatētie piedāvājuma
trūkumi novēršami tikai papildinot vai
grozot piedāvājumu, kas pēc iesniegšanas
nav pieļaujams, līdz ar to Pretendenta
iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts un
pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības
iepirkumā.
III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma SIA “MIG Baltic”, vienotais reģistrācijas nr.
slēgšanas tiesības:
40103258378
Uzvarētāja piedāvātā līgumcena:
SIA “MIG Baltic”, vienotais reģistrācijas nr.
40103258378, par rokas instrumentu piegādi par
Pretendenta piedāvājuma kopsummu EUR 13`975.42 bez
PVN.
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir [1] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas
izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 8.2 (e-izziņa), kas apliecina, ka pretendentam (SIA “MIG
panta piektās daļas 1.un 2.punktam:
Baltic”, vienotais reģistrācijas nr. 40103258378) nav
aktuālu maksātnespējas procesu (tai skaitā likvidācijas
procesi);
[2] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas
(e-izziņa), apliecināja, ka nodokļu maksātājam (SIA
“MIG Baltic”, vienotais reģistrācijas nr. 40103258378)
nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas
kopsummā pārsniedza 150 euro.
Lēmums
piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA
“MIG
Baltic”,
vienotais
reģistrācijas
nr.
40103258378, par rokas instrumentu piegādi par
kopējo iepirkuma summu līdz EUR 13`975.42 bez
PVN.
Saistītie protokoli:
08.03.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.1
15.03.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.2
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19.03.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.3
23.03.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.4
20.04.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.5
IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar PIL 9.panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz
kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
Komisijas priekšsēdētājs:__________________________________A.Gremze
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