SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628

ZIŅOJUMS
Atklāts konkurss “Degvielas piegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām”
identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/37
1. un 2. iepirkuma daļa
2017.gada 10.augustā
1.Pasūtītāja nosaukums.
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628.
2.Adrese.
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs.
SIA-RM-2017/37.
4.Iepirkuma procedūras veids.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu un MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” kārtībā realizēts iepirkums.
5. Datums, kad paziņojums un grozījumi par līgumu publicēti, iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā internetā un piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Paziņojums par līgumu IUB - 07.06.2017., OV – 08.06.2017. Nr.2017/S 108-217438
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.07.2017. plkst.11.00.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Priekšmets: „Degvielas piegāde SIA “Rīgas meži” Rīkojums:
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas
Nr.SIA-RM-2017/37

16.05.2017. rīkojums
Nr.SRM-17-81-rs, par
iepirkuma
komisijas
izveidošanu

Iepirkuma komisijas
Amats
sastāvs
Juris Buškevics,
Valdes loceklis
komisijas priekšsēdētājs
Edgars Vaikulis,
Valdes loceklis
komisijas loceklis
Andrejs Kondratjuks,
SIA „Rīgas meži”
Projektu vadītājs
komisijas loceklis
Jānis Stankevičs,
Ražošanas daļas vadītājs
komisijas loceklis
Andris Bērziņš,
Zāģētavas vadītājs
komisijas loceklis
Valērijs Morozs,
Meža apsardzības daļas vadītājs
komisijas loceklis
Alvis Začests,
Zvērināts advokāts
komisijas sekretārs
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:
Vārds, uzvārds
Amats
Alvis Začests
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, zvērināts advokāts
Māris Aleksandrovičs
Saimniecības nodaļas vadītājs
6.1. Nav pieaicinātu ekspertu.
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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 1.pielikums.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, Nolikuma 17.nodaļa, 6.pielikums.
Piedāvājuma saimnieciskais izdevīgums tiek aprēķināts šādi:
1. Iepirkuma komisija 1.lotē saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot
izdevīguma punktus, kurus veido šādu kritēriju novērtējumu summa:
N
Maks. punktu skaits
r
Kritērijs
kritērijam
.
1
Kopējā cena ar atlaidi
70
.
2
Samaksas kārtība (dienās)
10
.
3
DUS attālums km no mežniecībām
15
.
4
DUS pārklājums
5
.
Kopā maksimālais punktu skaits:
100
1.1. Piedāvājuma kopējā cena - finanšu piedāvājumu komisija izvērtē pēc šādas formulas: Vislētāko
piedāvājumu (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu, t.i., tas saņem 70 (septiņdesmit)
punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu finanšu piedāvājumā nosaka pēc formulas: Punktu
skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) x 70.
1.2. Piedāvājuma kvalitāte tiek noteikti, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:
Max
Kritērijs
punktu
Vērtēšanas metodika
N.p.k.
skaits
Apmaksas termiņš dienās par
10 punkti apmaksa ilgāk par 20 dienām
iepriekšējā mēnesī izlietoto
10
1.
5 punkti apmaksa līdz 20 dienām
degvielu
Attālums km (ar vienu ciparu aiz
Visizdevīgāko piedāvājumu (visīsākais
komata) no 4.pielikuma tehniskā
kopējais attālums km – summa) vērtē
15
piedāvājuma tabulā norādītajām
ar maksimālo punktu skaitu, t.i., tas
adresēm braucot pa autoceļu*/ielām
saņem 15 punktus.
2.
līdz tuvākajam DUS.
Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu
/maršrutam ir jābūt reāli
piedāvājumā nosaka pēc formulas :
izbraucamam dabā, pieļaujamā
Punktu skaits = ( piedāvājums /
neatbilstība +/- 100 metri/.
visizdevīgākais piedāvājums) x 15
5 punkti – pretendents attiecīgajā
iepirkuma daļā [Rīgas pilsēta, Ogres un
Limbažu pilsēta] nodrošina vislielāko
DUS pārklājumu. Pārējiem
DUS pieejamība
5
3.
piedāvājumiem punktu skaitu nosaka
pēc formulas:
Punktu skaits = (piedāvājums /
visizdevīgākais piedāvājums) x 5
KOPĀ:
30
*
autoceļu iedalījums neietver meža ceļus un māju ceļus.
1.3. Par konkursa uzvarētāju pirmajā iepirkuma lotē tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums iegūs
lielāko punktu skaitu pēc visu iepirkuma komisijas locekļu novērtējumu apkopošanas novērtējuma
saskaņā ar šādu formulu: Izdevīguma punkti = Izdevīguma punktu summa/vērtēšanā piedalījušos
iepirkuma komisijas locekļu skaits.
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2. Iepirkuma komisija 2.lotē saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot
izdevīguma punktus, kurus veido šādu kritēriju novērtējumu summa:
N
Maks. punktu
r
Kritērijs
skaits
.
kritērijam
1
Kopējā cena ar atlaidi
70
.
2
Samaksas kārtība (dienās)
15
.
3
Piegādes termiņš (darba dienās)
15
.
Kopā maksimālais punktu skaits:
100
2.1. Piedāvājuma kopējā cena - finanšu piedāvājumu komisija izvērtē pēc šādas formulas: Vislētāko
piedāvājumu (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu, t.i., tas saņem 70 (septiņdesmit)
punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu finanšu piedāvājumā nosaka pēc formulas: Punktu
skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) x 70.
2.2. Piedāvājuma kvalitāte tiek noteikti, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:
Max punktu
Kritērijs
Vērtēšanas metodika
N.p.k.
skaits
15 punkti apmaksa ilgāk par
20 dienām
Apmaksas termiņš dienās par iepriekšējā
10 punkti apmaksa no 10-20
15
1.
mēnesī izlietoto degvielu
dienām
5 punkti apmaksa līdz 10
dienām
15 punkti piegāde 1 darba
15
dienas laikā
Piegādes termiņš darba dienās no
10 punkti piegāde 2 darba
2.
pasūtījuma nosūtīšanas dienas
dienu laikā
5 punkti piegāde 3 un vairāk
darba dienas
KOPĀ:
30
2.3. Par konkursa uzvarētāju otrajā iepirkuma lotē tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums iegūs lielāko
punktu skaitu pēc visu iepirkuma komisijas locekļu novērtējumu apkopošanas novērtējuma saskaņā
ar šādu formulu: Izdevīguma punkti = Izdevīguma punktu summa/vērtēšanā piedalījušos iepirkuma
komisijas locekļu skaits.
8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
12.07.2017., plkst. 11:00.
9.To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr.pk.

Pretendents
AS “VIRŠI-A”, reģ.Nr.40003242737

1.

Iesniegšanas
datums, laiks
04.07.2017.,
plkst.09:50

2.lote – 147`060,00 (piedāvājuma
sagatavošanas datums 28.06.2017.)

11.07.2017.

2.lote – 151`506,00 (piedāvājuma
sagatavošanas datums 21.06.2017.)

12.07.2017.,
plkst.10:04

1.lote – 840`372,00
2.lote – 153`900,00 (piedāvājuma
sagatavošanas datums 22.06.2017.)

12.07.2017.,
plkst.10:53
12.07.2017.,

2.lote – 165`756,00 (piedāvājuma
sagatavošanas datums 10.07.2017.)
2.lote – 158`339,16 (piedāvājuma

SIA “Pirmas”, reģ.Nr.40103716379
2.
SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094
3.

4.
5.

SIA “RNS-D”, reģ.Nr.40003185400
SIA “Neste Latvija”, reģ.Nr.40003132723

Piedāvātā cena
EUR bez PVN
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6.

plkst.10:45
12.07.2017.,
plkst.10:53

AS “VIADA Baltija”, reģ.Nr.40103867145

sagatavošanas datums 22.06.2017.)
1.lote – 827`741,60

10. To Pretendentu piedāvājumi, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena,
kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums.
10.1. Atzīt par saimnieciski visizdevīgākajiem šādu pretendentu iesniegtos piedāvājumus, piešķirot
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
Pretendents
SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094
AS “VIRŠI-A”, reģ.Nr.40003242737

Piedāvātā cena, EUR

Daļa
1.lote
2.lote

840`372,40
147`060,00

10.2. Piedāvājumu izvēles kopsavilkums:
1.lotē:
Nr.
1.
2.
3.
4.

Kritērijs
Kopējā cena ar atlaidi,
EUR bez PVN
Samaksas
kārtība
(dienās)
DUS attālums km no
mežniecībām
DUS pārklājums
Kopā maksimālais
punktu skaits:

SIA Circle K
Latvia
piedāvājums
840`372,40

68,9

AS VIADA
Baltija
piedāvājums
827`741,60

21

10

25

10

40,6

15

77,8

7,8

36

5
98,9

25

3,4
91,2

Punktu skaits

Punktu skaits
70

2.lotē:

AS Virši-A piedāvājums
Punkti

SIA Circle K Latvia piedāvājums
Punkti

Kritēriji
Kopējā cena ar atlaidi EUR,
bez PVN

Samaksas kārtība
(dienās)

Piegādes termiņš
dienās

147`060,00
70

30
15

1
15

21
15

1
15

Kopā maksimālais punktu skaits: 100
153`900,00
66,9
Kopā maksimālais punktu skaits: 96,9

SIA Pirmas piedāvājums
Punkti

151`506,00
67,9
Kopā maksimālais punktu skaits: 97,9

21
15

1
15

SIA RNS-D piedāvājums
Punkti

165`756,00
62
Kopā maksimālais punktu skaits: 92

21
15

1
15

SIA NESTE Latvija piedāvājums
Punkti

158`339,16
65
Kopā maksimālais punktu skaits: 95

21
15

1
15

10.3. piedāvājumu izvēles pamatojums: Atbilstoši Nolikuma 17.2.punktam – Par saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
piešķīra pretendentiem, kuru piedāvājums atbilda nolikuma prasībām un kuri ieguvuši visaugstāko
punktu skaitu attiecīgajā iepirkuma daļā saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem
piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
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11. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem:
1.lote - Apakšuzņēmējs SIA “Augstceltne”, reģistrācijas Nr.40103000117, degvielas uzpildes stacija
Stopiņu novads, Graubicas"", Dreiliņi, LV-2130.
12.Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Nav.
13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu:
Nav
14. Lēmuma pamatojums, ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
Nav.
15. Pasūtītāja rīcība viena pretendenta piedāvājuma gadījumā: Katrā iepirkuma daļā saņemti vairāki
piedāvājumi.
16. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja piedāvājums atzīts par nepamatoti lētu: Nav
17. 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.
18. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: netika konstatēti.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja p.i.:

personisks paraksts

/E.Vaikulis/
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