Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”
Reģistrācijas Nr.40003982628

Ziņojums par iepirkuma
„1 (viena) jauna mizotāja iegāde”
procedūru.

2015.gada 8.maijā
1.Pasūtītāja nosaukums.
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628.
2.Adrese.
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs.
SIA-RM-2015/26.

4.Iepirkuma procedūras veids.
Paātrināta sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas
1.punktu.
5.Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā: 13.04.2015.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
12.03.2015. rīkojums Nr. SRM-15-51-rs, par iepirkuma komisijas izveidošanu:

Komisijas sēdes dalībnieki

SIA „Rīgas
meži”

Vārds, Uzvārds, statuss
Juris Buškevics,
komisijas priekšsēdētājs
Andis Gremze,
komisijas loceklis
Māris Aleksandrovičs,
komisijas loceklis
Alvis Začests,
komisijas sekretārs

Amats
Valdes loceklis
Daļas „Dārzi un parki” Rīdzenes
iecirkņa vadītājs
Saimniecības vadītājs
Zvērināts advokāts

7.Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī
vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju
noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Nolikuma 10-16.pk.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: „zemākā cena”, Nolikuma 30.pk.
8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
24.04.2015., plkst. 10:00.

9.To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr.pk.

Kandidāts

Iesniegšanas
datums, laiks

1

Valon
Kone
Oy,
reģ.nr.FI19189528
adrese: PL 29, 08101
Lohja, P.O. Box 29,
FI-08101
Lohja,
Finland

20.04.2015.,
plkst. 9:35

Piedāvātā cena
EUR bez PVN

252 500.00

10.Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.
Piedāvājumi iesniedzami SIA „Rīgas meži” Administrācijas korpusā (3.stāvs, Lietvedības daļa)
Rīgā, Ostas prospektā 11, līdz 2015.gada 24.martam plkst.10:00. Pa pastu sūtītam piedāvājumam
jābūt nogādātam šajā punktā minētajā adresē līdz minētajam termiņam.
11.Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums.
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:
Nr.
p.k

Ziņo/ nolemj/
jautā

1.

Iep.komisijas
priekšsēdētājs/
iepirkuma
komisija

Risināmais jautājums
Pretendenta precizētais piedāvājums, lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemts pretendenta Valon Kone
Oy precizēts piedāvājums atbilstoši veiktajām sarunām, ko pamato pretendenta
prezentācija 29.04.2015. Precizētais piedāvājums tiek virzīts izskatīšanai iepirkuma
komisijai.
Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
-piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam Valon Kone Oy par
1 (viena) jauna mizotāja iegādi SIA „Rīgas meži” vajadzībām par kopējo
līgumcenu EUR (bez PVN) 246 000.00

12.Informācija par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents
plānojis nododot apakšuzņēmējiem:-.
13.Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: -.
14.Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: -.
15.Lēmuma pamatojums, ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:.
16. Pasūtītāja rīcība viena pretendenta piedāvājuma gadījumā: nepārtraukt iepirkuma
procedūru, konstatējot, ka iepirkuma dokumentos nav ietvertas atlases prasības, kas nepamatoti
ierobežo pasūtītāja vajadzībām atbilstošo piegādātāju konkurenci. Izvirzītās prasības ir
objektīvas un samērīgas, un ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam.
Komisijas priekšsēdētājs:
/Juris Buškevics/

