ZIŅOJUMS
Atklātā konkursā “„Planšetdatoru iegāde Mežsaimniecības daļas vajadzībām”,
identif.Nr. SIA-RM-2018/437
Rīgā, 2018.gada 9.oktobrī
Pasūtītāja nosaukums.
Pasūtītāja adrese.
Iepirkuma identifikācijas
numurs.
Iepirkuma
procedūras
veids.
Iepirkuma priekšmets.
Datums, kad paziņojums
par līgumu publicēts
Eiropas
Savienības
Oficiālajā Vēstnesī .
Datums, kad paziņojums
par līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļvietnē.
Iepirkuma
komisijas
sastāvs
un
tās
izveidošanas
pamatojums.

Iepirkuma
dokumentācijas
sagatavotāji.
Piesaistītie Eksperti.
Pretendentiem noteiktās
kvalifikācijas prasības.

Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš.

SIA “Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
SIA-RM-2018/37
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu un MK noteikumu
Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” kārtībā realizēts
iepirkums – atklāts konkurss
Planšetdatoru ar aprīkojumu piegāde Mežsaimniecības daļas vajadzībām, saskaņā ar
tehniskajā specifikācijā definētām prasībām.
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09.08.2018. –Paziņojums par līgumu
24.08.2018. – Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju
Komisijas priekšsēdētājs:Valdes loceklis J.Buškevics
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Mežsaimniecības daļas vadītājs J.Ģērmanis
Komisijas loceklis: Ražošanas daļas vadītājs J.Stankevičs
Komisijas loceklis: Finanšu daļas vadītāja L.Stukovenko
Komisijas loceklis: Projektu vadītājs A.Kondratjuks
Pamatojums: 01.08.2018. rīkojums Nr. SRM-18-111-rs, par iepirkuma komisijas
izveidošanu
Programmu izstrādāšanas un datortīklu administrēšanas galvenais speciālists Andris
Meijers
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1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši
piegādātāja reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu
prasībām.
2. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) iepriekšējos 3 (trijos)
gados (2015., 2016., 2017.gads) ir ne mazāks kā 67 000,00 EUR (bez PVN).
3. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze datortehnikas piegādes jomā,
vismaz viena līguma ietvaros, par ko ir iespējams saņemt pozitīvu Pasūtītāja
atsauksmi.
4. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz
pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā
minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi
komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta otrajā
daļā noteiktajai kārtībai.
12.09.2018. plkst.11.00

Pretendentu nosaukumi,
kuri
ir
iesnieguši
piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas.

Piedāvājumu atvēršanas
vieta, datums un laiks.
Pretendenta
(vai
pretendentu) nosaukums,
kuram (vai
kuriem)
piešķirtas
iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena.
Piedāvājumu
izvērtēšanas
kopsavilkums
un
piedāvājuma
izvēles
pamatojums.
Informācija (ja tā ir
zināma) par to iepirkuma
līguma
daļu,
kuru
izraudzītais pretendents
plānojis
nodot
apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju
nosaukumi.
Pamatojums lēmumam
par
katru
noraidīto
pretendentu, kā arī par
katru
iepirkuma
procedūras dokumentiem
neatbilstošu
piedāvājumu.
Piedāvājuma
noraidīšanas
pamatojums,
ja
Pasūtītājs
atzinis
piedāvājumu
par
nepamatoti lētu.
Lēmuma pamatojums, ja
Pasūtītājs
pieņēmis
lēmumu
pārtraukt
iepirkuma procedūru.

Pretendents

Iesniegšanas datums un
laiks

Līguma cena, euro
(bez PVN).

"GeoStar" SIA

10.09.2018 plkst. 10:15

EIRO 103770.03

"MS Modius" SIA

11.09.2018 plkst. 12:04

EIRO 48173.97

"Sentios" SIA

23.08.2018 plkst. 14:48

EIRO 103364.4

"TRINETS" SIA

12.09.2018 plkst. 10:37

EIRO 55497

12.09. 2018. plkst. 11:00, www.eis.gov.lv
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Iepirkuma komisija, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, konstatēja, ka, lai
nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 19.panta prasību izpildi un veicinātu
Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanu un finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu,
nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma procedūras dokumentācijā
atklāta konkursa „Planšetdatoru iegāde Mežsaimniecības daļas vajadzībām”,
identif.Nr.SIA-RM-2018/37 ietvaros. Ievērojot, ka izsludināta atklāta konkursa
procedūrā būtisku grozījumu veikšana iepirkuma procedūras dokumentos, it
īpaši kritērijos vai prasībās, kas var ietekmēt potenciālo piegādātāju loku nav
atļauta, komisijai jāizskata jautājums par iepirkuma pārtraukšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un
metu konkursu norises kārtība” 230.punkta otro teikumu [..] Citos gadījumos
pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu
konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Pamatojoties uz augstāk minēto, ievērojot, ka būtisku grozījumu veikšana
iepirkuma procedūras dokumentos atzīstama par objektīvu pamatojumu,
iepirkuma komisijai tiek virzīts lemt par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.
Komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru, jo nepieciešams veikt būtiskus
grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
Ja
piedāvājumu
iesniedzis tikai viens
piegādātājs,
–
pamatojums iepirkuma
procedūras
nepārtraukšanai saskaņā
ar
28.02.2017.
MK
noteikumiem
Nr.107
“Iepirkuma procedūru
un
metu
konkursu
norises kārtība”.
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.
Konstatētie
interešu
konflikti un pasākumi,
kas veikti to novēršanai.
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Komisijas priekšsēdētājs ____________________________ J.Buškevics

