SIA „RĪGAS MEŽI”
Reģistrācijas Nr.40003982628, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
LĒMUMS
Rīgā,
Pasūtītājs:
Iepirkumu
komisijas
pamatojums:

2018.gada 19.septembrī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
SIA „Rīgas meži”
izveidošanas 30.08.2018. rīkojums Nr. SRM-18-126-rs, par iepirkuma
komisijas izveidošanu
“Kokaudzētavas traktortehnikas apkopes un remonta
pakalpojumi, piemērojot sarunu procedūru”,
SIA-RM-2018/43
Publisko iepirkuma likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas
3.punkts

Iepirkuma nosaukums:
Iepirkuma identifikācijas numurs:
Iepirkuma pamatojums:

Uzaicinājuma nosūtīšana ieinteresētajam
06.09.2018.
pretendentam:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
12.09.2018. plkst.11:00
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Pretendenti, kas iesniedza
piedāvājumus
un Nr.
p.k.
piedāvātās
1
cenas EUR bez PVN:
Noraidītie pretendenti un
noraidīšanas iemesli:

Pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas
datums, laiks

SIA “Armuss”, reģ.
Nr. 40003118838

12.09.2018. plkst.10:00
SRM-18-725-sd

Piedāvātā
indikatīvā cena
EUR bez PVN
C – 82,70
G – 7 367,66
I – 0,45

Nav

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma
SIA “Armuss”, vienotais reģ. Nr. 40003118838
slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja piedāvātā indikatīvā cena:

C – 82,70; G – 7 367,66; I – 0,45

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:

Piedāvājums atbilstoši Noteikumu 4.3.5.punktā noteiktajam
izvēles kritērijam atzīstams par saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu, jo atbilst Noteikumu prasībām un ieguvis
visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem
piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
SIA “Armuss” iesniegtais piedāvājums ieguvis 100 punktus.
Piešķirt SIA “Armuss”, vienotais reģ. Nr. 40003118838,
vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par kokaudzētavas
traktortehnikas apkopes un remonta pakalpojumu
sniegšanu par kopējo līgumcenu 4 000,00 EUR (bez PVN),
slēdzot vispārīgo vienošanos uz 24 (divdesmit četriem)
mēnešiem no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas,
vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā,
kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
Lēmums stājas spēkā lēmuma paziņošanas dienā.
06.09.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1
12.09.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2
19.09.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3

Lēmums:

Lēmuma spēkā stāšanās:
Saistītie protokoli:

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kurš iesniedzis
piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumi, un kurš uzskata,
ka ir aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājs:

personiskais paraksts

E.Vaikulis
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