SIA „RĪGAS MEŽI”
Reģistrācijas Nr.40003982628, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
LĒMUMS
Rīgā,

2017.gada 2.oktobrī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Iepirkumu
komisijas
izveidošanas 30.08.2017. rīkojums Nr. SRM-17-129-rs, par iepirkuma
pamatojums:
komisijas izveidošanu
Iepirkuma nosaukums:
„Maketēšanas, foto un mākslinieka dizainera pakalpojumu
iepirkums”
Iepirkuma identifikācijas numurs:
SIA-RM-2017/53
Iepirkuma pamatojums:
Publisko iepirkumu likums 9. pants
Paziņojuma par plānoto līgumu 08.09.2017.
publicēšanas datums IUB:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
21.09.2017. plkst.11.00
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Piedāvājuma
Piedāvātā cena
Pretendenti, kas iesniedza
Nr.
Pretendents
iesniegšanas
EUR bez PVN
piedāvājumus
un
p.k.
datums, laiks
piedāvātās
1
SIA “Bumbierkoks”, vienotais
21.09.2017.
5207,00
cenas EUR bez PVN:
reģ. Nr. 40003764565
plkst.10.04
SIA “Base.lv”, vienotais reģ.
21.09.2017.
4721,00
Nr. 40003525405
plkst.10.07
3
SIA “IDEA RIGA”, vienotais
21.09.2017.
13 320,00
reģ. Nr. 40003428059
plkst.10.26
4
SIA “Adwisers”, vienotais reģ.
21.09.2017.
17 900,00
Nr. 40103734251
plkst.10.45
5
SIA “Triple Bounce”,
9852,50
21.09.2017.
vienotais reģ. Nr.
plkst.10.50
40003955598
6
SIA “DUE”, vienotais reģ. Nr.
21.09.2017.
28 020,00
40003504920
plkst.10.58
Pretendents
Pamatojums
Veicot sākotnējo piedāvājumu novērtēšanu, komisija konstatēja
neatbilstības Pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājuma
4.pozīcijā un 21.pozīcijā.
Ņemot vērā, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta
astotās daļas prasībām Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt skaidrot
tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju, komisija
26.09.2017. nosūtīja aicinājumu Pretendentam skaidrot iesniegto
tehnisko piedāvājumu.
Pēc skaidrojuma saņemšanas komisija konstatē, ka 28.09.2017.
Pretendenta vēstulē faktiski nav izskaidrojis norādītos trūkumus,
bet tā vietā Pretendents ir iesniedzis labojumus sākotnējā tehniskā
piedāvājuma 4.pozīcijā un 21.pozīcijā. Lai nodrošinātu
vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes ievērošanu pret visiem
SIA
pretendentiem, vadoties no Publisko iepirkumu likuma
“Base.lv”,
regulējuma un judikatūrā nostiprinātajām atziņām (sk. Eiropas
vienotais reģ.
Savienības Tiesas 2012.gada 29.marta spriedumu lietā C-599/10,
Nr.
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2012.gada
40003525405
22.jūnija spriedumu lietā SKA-156/2012) pretendents pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nevar labot savu
piedāvājumu, iesniedzot informāciju, kas nav izsecināma no
sākotnējā piedāvājuma.
Vienlaikus secināms, ka sniedzot skaidrojumus Pretendents labo
finanšu piedāvājumu 4.pozīcijā no 42 EUR uz 240 EUR. Saskaņā
ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014.gada
7.oktobra lēmumā lietā SKA-965/2014 ietvertajām atziņām ar
aritmētisko kļūdu ir saprotama kļūda, kas radusies aritmētisku
darbību rezultātā, piemēram, norādīto vienības cenu nepareiza
saskaitīšana; aritmētiskas kļūdas ir labojamas ar aritmētiskām
darbībām un šādas kļūdas konstatē un izlabo pasūtītājs
piedāvājumu vērtēšanas laikā. Ņemot vērā, ka faktiski tiek labots
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Noraidītie pretendenti un
noraidīšanas iemesli:

vienas vienības izcenojums, komisija norāda, ka piedāvātais
labojums nav atzīstams par aritmētiskas kļūdas labojumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, komisija vienbalsīgi nolemj,
Pretendenta piedāvājumu noraidīt kā neatbilstošu Nolikumā
noteiktajām prasībām un tālāk nevērtēt.
SIA “IDEA
RIGA”,
vienotais reģ.
Nr.
40003428059
SIA
“Adwisers”,
vienotais reģ.
Nr.
40103734251
SIA “Triple
Bounce”,
vienotais reģ.
Nr.
40003955598
SIA “DUE”,
vienotais reģ.
Nr.
40003504920

Lai arī kopumā atbilda Nolikuma prasībām, atbilstoši izvēles
kritērijam nav atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
– Nolikuma 4.6.1.punkts
Lai arī kopumā atbilda Nolikuma prasībām, atbilstoši izvēles
kritērijam nav atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
– Nolikuma 4.6.1.punkts
Lai arī kopumā atbilda Nolikuma prasībām, atbilstoši izvēles
kritērijam nav atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
– Nolikuma 4.6.1.punkts
Lai arī kopumā atbilda Nolikuma prasībām, atbilstoši izvēles
kritērijam nav atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
– Nolikuma 4.6.1.punkts

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma SIA “Bumbierkoks”, vienotais reģ. Nr. 40003764565
slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja piedāvātā vienību cenu 5702.00 EUR
kopsumma:
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un attiecīgi atbilstoši
Nolikuma 4.6.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam atzīstams
par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu – ir piedāvājums ar
zemāko vienību cenu kopsummu EUR
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir [1] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 9. izziņa), kas apliecina, ka pretendentam (SIA “Bumbierkoks”,
panta astotai daļai:
vienotais reģ. Nr. 40003764565) nav aktuālu maksātnespējas
procesu (tai skaitā likvidācijas procesi);
[2] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizziņa), kas apliecina, ka nodokļu maksātājam (SIA
“Bumbierkoks”, vienotais reģ. Nr. 40003764565) nav VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
[3] apliecinājums, ko parakstījuši iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotājs, iepirkuma komisijas loceklis vai
eksperts, kas apliecina, ka tie nav saistīti ar pretendentu
Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas
izpratnē un nav ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē.
Lēmums:
Piešķirt SIA “Bumbierkoks”, vienotais reģ. Nr. 40003764565,
līguma slēgšanas tiesības par maketēšanas, foto un mākslinieka
dizainera pakalpojumu sniegšanu par kopējo līgumcenu
15000.00 EUR (bez PVN).
Lēmuma spēkā stāšanās:
Lēmums stājas spēkā lēmuma paziņošanas dienā.
Saistītie protokoli:
08.09.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1
11.09.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2
14.09.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3
21.09.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4
25.09.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5
02.10.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.6
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,
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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:

E.Vaikulis
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