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

2019.gada 2.janvārī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
SIA „Rīgas meži”
izveidošanas 29.11.2018. rīkojums Nr. SRM-18-169-rs, par iepirkuma
komisijas izveidošanu
„Darba jaku un bikšu piegāde”

Iepirkuma nosaukums:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
SIA-RM-2018/58
Iepirkuma pamatojums:
Publisko iepirkumu likums 9. pants
Paziņojuma
par
plānoto
līgumu
05.12.2018.
publicēšanas datums IUB:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
18.12.2018. plkst.11:00
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Pretendenti, kas iesniedza
piedāvājumus
un
piedāvātās
cenas EUR bez PVN:

Nr.
p.k.

1

2

3

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks

SIA “Gandrs IT”,
vienotais reģ. Nr.
40003410061
SIA “Multiteks”,
vienotais reģ. Nr.
40003274200
SIA “VESSPO”,
vienotais reģ. Nr.
40003219618

18.12.2018.
plkst.10.15
SRM-18-957-sd
18.12.2018.
plkst.10.42
SRM-18-959-sd
18.12.2018.
plkst.10.43
SRM-18-958-sd

Piedāvātā
cena
EUR bez
PVN
1.daļa

Piedāvātā
cena
EUR bez
PVN
2.daļa

14005.58

7755.88

4250.15

nav

10550.00

nav

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 1.iepirkuma daļa
Pretendents, kuram piešķirtas līguma SIA “VESSPO”,
slēgšanas tiesības:
vienotais reģ. Nr. 40003219618
Uzvarētāja piedāvātā cena:
10550,00 EUR bez PVN
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:

Noraidītie pretendenti un
noraidīšanas iemesli:

Piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4.6.1.punktā noteiktajam
izvēles kritērijam atzīstams par saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu, jo atbilst Nolikuma prasībām un ir ar zemāko
piedāvāto cenu.
Komisija nolēma noraidīt SIA “Multiteks”, vienotais reģ. Nr.
40003274200, piedāvājumu un izslēgt to no tālākas dalības
iepirkumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta
septīto daļu, 41.panta pirmo daļu un Nolikuma 4.2.2.punktu,
konstatējot, ka tā iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst
Nolikumā 1.iepirkuma daļas Tehniskās specifikācijas 2.punktā
noteiktajām minimālajām prasībām.
Komisija nolēma noraidīt Pretendenta SIA “Gandrs IT”,
vienotais reģ. Nr. 40003410061, piedāvājumu 1.iepirkuma daļai,
jo tas nebija atzīstams par saimnieciski izdevīgāko - nebija ar
zemāko piedāvāto cenu attiecīgai iepirkuma daļai.

Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir
izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 9.
panta astotajai daļai un atbilstoši
Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.¹
pantam.

Lēmums:
Lēmuma spēkā stāšanās:
Saistītie protokoli:

[1] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizziņa), kas apliecina, ka pretendentam un personām uz kuru
spējām tas balstās nav aktuālu maksātnespējas procesu (tai
skaitā likvidācijas procesi);
[2] Valsts ieņēmumu dienesta izziņas, kas apliecina, ka
nodokļu maksātājam Pretendentam un personām uz kuras
spējām tas balstās nav VID administrēto nodokļu (nodevu)
parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
[3] apliecinājums, ko parakstījuši iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un iepirkuma komisijas locekļi, kas
apliecina, ka tie nav saistīti ar pretendentu Publisko iepirkumu
likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē un nav
ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē.
[4] Pretendents nebalstās uz citu personu spējām, līdz ar to
komisijai nav jāvērtē PIL 9.panta astotās daļas ceturtajā punktā
paredzētos apstākļus;
[5] Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai
personu apvienība, līdz ar to komisijai nav jāvērtē PIL 9.panta
astotās daļas piektajā punktā paredzētos apstākļus.
[6] Komisija pārliecinājusies, ka uz iespējamos līgumslēdzēju
nav attiecināmas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi
atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likuma 11.¹ pantam (turpmāk – Sankciju likums)
informāciju pārbaudot Ārlietu ministrijas uzturētajā ANO, ES,
Latvijas
nacionālās
un
ASV
sankciju
sarakstā
http://sankcijas.kd.gov.lv/, https://www.sanctionsmap.eu/#/main,
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ .
Piešķirt SIA “VESSPO”, vienotais reģ. Nr. 40003219618,
līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma daļā par darba jaku
piegādi ar kopējo līgumcenu 10 550 EUR (bez PVN).
Lēmums stājas spēkā lēmuma paziņošanas dienā.
05.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1
18.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2
02.01.2019. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3

IV. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 2.iepirkuma daļa
Pretendents, kuram piešķirtas līguma
nav
slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja piedāvātā cena:
nav
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:

nav

Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir
izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 9.
panta astotajai daļai un atbilstoši
Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.¹
pantam.
Lēmums:

nav

Lēmuma spēkā stāšanās:

Komisija nolēma 2.iepirkuma daļā iepirkumu izbeigt bez
rezultāta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
9.panta trīspadsmito daļu un Nolikuma 4.6.3.punktu un
8.1.punktu, jo vienīgais iesniegtais piedāvājums pārsniedz
Pasūtītāja plānoto finanšu līdzekļu apjomu.
Lēmums stājas spēkā lēmuma paziņošanas dienā.
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Saistītie protokoli:

05.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1
18.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2
02.01.2019. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3

V. 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 priekšsēdētāja vietnieks:

_____________________

I.Āboliņš
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