ZIŅOJUMS
Atklātā konkursā “Vieglo automašīnu un piekabju apkopju, remontu
un rezerves daļu piegādes pakalpojums” (identif.Nr.SIA-RM-2018/40)
2018.gada 12.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.
Piesiastītie Eksperti.
Pretendentiem noteiktās
kvalifikācijas prasības.

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

SIA “Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
SIA-RM-2018/40
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
“Vieglo automašīnu un piekabju apkopju, remontu un rezerves daļu piegādes
pakalpojums”
Nav attiecināms

10.08.2018.
Komisijas priekšsēdētājs: Valdes loceklis Juris Buškevics
komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis
Ģērmanis
Komisijas loceklis: Rīdzenes iecirkņa vadītājs Andis Gremze
Komisijas loceklis: Pārdaugavas iecirkņa tehniskais speciālists Jānis Burilovs
Komisijas loceklis:Ražošanas daļas vadītājs Jānis Stankevičs
Pamatojums: 02.08.2018. rīkojums Nr. SRM-18-112-rs, par iepirkuma
komisijas izveidošanu.
Auto apkopes speciālists Aleksandrs Timofejevs
Nav attiecināms
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. Pretendentam ir jābūt Kompetentas institūcijas izsniegtai spēkā esošai
atļaujai (licencei), kas izdota atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30.
novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 2. pielikuma 6.1. punktā noteiktajām prasībām.
3. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze vieglo transportlīdzekļu
remonta un tehnisko apkopju pakalpojumu nodrošināšanā vismaz 1 (viena)
līguma ietvaros nodrošinot pakalpojumu Pasūtītājam, kura autoparkā (īpašumā,
lietošanā) ir ne mazāk kā 50 (piecdesmit) transportlīdzekļi.
4. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) iepriekšējos 3 (trijos)
gados (2015., 2016., 2017.gads) ir ne mazāks kā 143 999,99 EUR (bez PVN).
28.08.2018. plkst.11.00
Pretendents

Iesniegšanas
datums un
laiks

Servisa
stundas cena

Atsevišķu
remonta
pakalpojumu

kopējās
izmaksas
"Andre
Motors" SIA
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.
Ja
piedāvājumu
iesniedzis tikai viens
piegādātājs,
–
pamatojums iepirkuma
procedūras

28.08.2018
plkst. 08:57

EIRO 23

EIRO 27415.44

05.10.2018. plkst.11.00, www.eis.gov.lv
Piešķirt “Andre Motors”, SIA, vienotais reģ. nr.40103997615, vispārīgās
vienošanās slēgšanas tiesības par vieglo automašīnu un piekabju apkopju,
remontu un rezerves daļu piegādes pakalpojumu nodrošināšanu ar kopējo
līgumcenu EUR 143 999,99 (bez PVN).
Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc
Nolikuma 5.3.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (individuālās
vērtēšanas lapas pievienotas protokola pielikumā).
Sēdes vadītājs apkopo vērtējumus (vērtējumu apkopojuma lapa pievienota
protokola pielikumā) un informē par iegūto rezultātu:
Saskaņā ar Nolikuma 5.3.punktu piedāvājumam piešķirtais punktu skaits
ir:
Pretendentu iegūto
Piedāvājuma
Piedāvājuma
Iegūto
punktu kopsavilkums
izmaksu
kvalitātes
punktu
kritērijs
kritērijs
skaits kopā
(IZ)
(Q)
"Andre Motors"
65 punkti
35 punkti
100 punkti
SIA, vienotais reģ.
nr.40103997615
Iepirkuma komisija pamatojoties uz Nolikuma 5.3.punktu un 5.4.punktu atzīst
par saimnieciski visizdevīgāko “Andre Motors” SIA, vienotais reģ.
Nr.40103997615, iesniegto piedāvājumu, kas ieguvis 100 punktus.
Apakšuzņēmējs
Procenti no līguma
SIA AV&K, vienotais reģistrācijas
5%
Nr. 40003712722
SIA Plintuss, vienotais reģistrācijas
10%
Nr.40003525922
SIA Tehauto, vienotais reģistrācijas
10%
Nr. 44103004011
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Nav attiecināms
Komisija apliecina, ka, lai arī iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, nolikumā
izvirzītās prasības ir objektīvas un samērīgas saskaņā ar iepirkuma priekšmetu,
lai konkursā būtu iespējams iesniegt piedāvājumu jebkuram pretendentam, kurš
piedāvā iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus.

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.

Komisijas priekšsēdētājs

Izvirzītās prasības pretendentiem ir izpildāmas, objektīvas un samērīgas (pamatā
attiecinātas uz nepieciešamo pakalpojumu, nevis paša pretendenta kvalifikāciju),
līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav
tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma.
Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā
nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci konkursa
ietvaros, savukārt, izvirzītās prasības pamatā saistītas ar normatīvajos aktos
noteiktiem nosacījumiem attiecīgo pakalpojumu izpildei.
Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana
konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma mērķim.
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____________________________ J.Buškevics

