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Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
SIA-RM-2018/27
Atklāts konkurss
Ārējās elektroapgādes pārbūve kokzāģētavai “Norupe”
Nav attiecināms

14.06.2018.

Komisijas priekšsēdētājs:
- J.Buškevics – valdes loceklis
Komisijas locekļi:
- J.Stankevičs – Ražošanas daļas vadītājs;
- A.Bērziņš – Kokzāģētavas vadītājs;
- M.Aleksandrovičs – Saimniecības nodaļas vadītājs
Pamatojums: 23.05.2018. SIA “Rīgas meži” rīkojums Nr.SRM-18-77-rs „Par
publisko iepirkumu “Ārējās elektroapgādes pārbūve kokzāģētavai “Norupe””.
Pretendentiem
noteiktās 1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā
kvalifikācijas prasības
ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts
normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība)
vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus).
2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma
noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem
Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz
personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai
apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie tiks
piesaistīti būvniecības veikšanā.
3. Pretendentam ir stabili finansiālās un saimnieciskās darbības rādītāji par
iepriekšējiem trim finanšu gadiem, tajā skaitā:
3.1. vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz 450 000,00 (četri simti piecdesmit
tūkstoši euro, 00 centi) EUR bez PVN. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad
pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk noteiktajai prasībai
attiecīgi īsākā laika periodā;
3.2. 2017.gadā ir pozitīvs pašu kapitāls;
3.3. 2017.gadā kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa
saistības) ir vienāds vai lielāks par 1,00. Ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir jābūt
3.3.1.punktā norādītajam apgrozījumam vai arī vairāku personu apvienības
dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. Ja
pretendents balstās uz citas personas iespējām vai piedāvājumu ir iesniegusi
piegādātāju apvienība, tad prasību par finansiālo stāvokli jāizpilda
piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personām, uz kuru finansiālajām
spējām izpildītājs balstās un kuri arī būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi.
4. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli. Ja pretendents
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balstās uz trešās personas finanšu iespējām vai saimniecisko stāvokli, tad
pretendentam un attiecīgajai trešajai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība
par visa līguma izpildi.
Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016.,
2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze:
ir veicis pārbūves / atjaunošanas darbus vismaz 3 (trīs) objektos, kur:
katrā objektā izbūvētas transformatoru apakšstacijas un katras transformatoru
apakšstacijas jauda ir vismaz 1 MW;
vismaz viena būvdarbu līguma kopējās izmaksas ir ne mazākas par
225 000,00 EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN;
citu divu būvdarbu līguma kopējās izmaksas ir ne mazākas par 225 000,00
(divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. Būvniecības
darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, un par ko ir
iespējams saņemt pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.
Pretendentam ir jābūt iekļautam AS “Latvenergo” kvalifikācijas sistēmā
“Būvdarbi un pakalpojumi”.
Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un
pieredzējis personāls. Pretendenta piesaistītajiem inženiertehniskajiem
speciālistiem ir jābūt spēkā būvprakses sertifikātiem ar tiesībām veikt
transformatora apakšstacijas un sadales punktu un kabeļlīnijas elektroietaišu
izbūves darbu vadīšanu līdz 35 kV.
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs,
kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu
vadīšanā (līdz 35 kilovoltiem) un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013.,
2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas
dienai) ir bijusi šāda pieredze: kā būvdarbu vadītājs ir vadījis būvniecības
darbus vismaz 2 (divos) objektos, kur katrā objektā izbūvētas transformatoru
apakšstacijas un katras transformatoru apakšstacijas jauda ir vismaz 1 MW.
Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa vadīšanu
kopumā un ikviena būvniecības plānā noteiktā posma veikšanu būvlaukumā,
termiņiem, kādi būvniecības plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve atbilstu
būvprojektam un pasūtītāja, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
Gadījumā, ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad pieredzes prasības
jāizpilda saskaņā ar šo punktu, bet kvalifikācijas prasības attiecībā uz
izglītību speciālistam ir noteiktas Nolikuma 5.punktā.
Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā
pirms būvdarbu uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā par līguma izpildes laikā
pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam un trešajām
personām (t.sk., arī darbu Pasūtītājam – SIA “Rīgas meži”) nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku, kā 150 000
EUR un pašrisku ne lielāku, kā 500 EUR un 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas,
iesniedzot pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas
apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto
dokumentu oriģinālus (pēc nepieciešamības).
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī
prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja
pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka
viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendentam jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji,
kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, un jānorāda katram izpildei nododamo iepirkuma
līguma daļu. Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta nolīgta persona vai
savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma
izpildei.
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Komisijas loceklis

Pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas
datums, laiks Elektronisko
iepirkumu sistēmā

Piedāvātā cena
EUR bez PVN

1.

SIA “Energoremonts Rīga”,
reģ. Nr. 40003458871

10.07.2018. plkst.17:06

187 746,58

2.

SIA “TESLA”,
reģ. Nr. 40003921869

10.07.2018. plkst.20:27

183 980,00

3.

SIA “Ditra Networks”,
reģ. Nr. 40003511655

11.07.2018. plkst.09:27

155 624,76

Nr.
p.k.

11.07.2018. plkst. 10:00; Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piešķirt SIA “TESLA”, vienotais reģ. Nr.40003921869, līguma slēgšanas tiesības
par ārējās elektroapgādes pārbūvi kokzāģētavai “Norupe” par kopējo līgumcenu
183 980,16 EUR (bez PVN).
Atbilstoši Nolikuma 9.3.punktam – Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
iepirkuma komisija atzina un līguma slēgšanas tiesības piešķīra pretendentam,
kura piedāvājums atbilda nolikuma prasībām un kurš ieguvis visaugstāko punktu
skaitu saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas
kritērijiem. SIA “TESLA” iesniegtais piedāvājums ieguvis 87,70 punktus.
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personiskais paraksts

J.Stankevičs

