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SIA “Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
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Atklāts konkurss
Jaunu divvietīgu līdz četrvietīgu bezceļu automašīnu ar vaļēju kravas kasti
piegāde
Nav attiecināms

01.11.2018.

Komisijas priekšsēdētājs:
- J.Buškevics – valdes loceklis
Komisijas locekļi:
- E.Vaikulis – valdes loceklis;
- A.Kondratjuks – projektu vadītājs
- J.Ģērmanis – Mežsaimniecības daļas vadītājs;
Pamatojums: 30.10.2018. SIA “Rīgas meži” rīkojums Nr.SRM-18-152-rs „Par
publisko iepirkumu “Jaunu divvietīgu līdz četrvietīgu bezceļu automašīnu ar
vaļēju kravas kasti piegāde”
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. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze automašīnu tirdzniecības
jomā.
3. Pretendentam ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta tirdzniecības
vietas reģistrācijas apliecība.
4. Pretendentam ir tiesības pārdot Konkursā piedāvātās automašīnas un
uzņemties garantijas saistības, kā arī nodrošināt tehniskās apkopes un
remontu garantijas un pēc garantijas laikā.
5. Pretendentam ir vismaz 1 (viens) autorizēts servisa centrs Rīgā un Valmierā
vai Cēsīs.
6. 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.
7. 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 nolīga persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma
izpildei.
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21.11.2018.
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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
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”.

Komisijas priekšsēdētājs

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas datums,
laiks Elektronisko
iepirkumu sistēmā

Piedāvātā cena
EUR bez PVN

07.11.2018.
plkst.16:30

87 000,00

21.11.2018.
plkst.08:52

129 629,70

SIA “KIN-B”,
reģ. Nr.
40003235580
AS “WESS”,
reģ. Nr.
40003056294

21.11.2018. plkst. 10:00; Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piešķirt SIA “KIN-B”, vienotais reģ. Nr.40003235580, līguma slēgšanas tiesības
par jaunu divvietīgu līdz četrvietīgu bezceļu automašīnu ar vaļēju kravas kasti
iegādi par kopējo līgumcenu 87 000,00 EUR (bez PVN).
Atbilstoši Nolikuma 8.3.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.

Nav attiecināms

AS “WESS” tika izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, pamatojoties uz
Nolikuma 7.4.2.punktu, jo pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst
Tehniskās specifikācijas 2.4.punktā izvirzītajai prasībai.
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personiskais paraksts

J.Buškevics

