SIA „RĪGAS MEŽI”
Reģistrācijas Nr.40003982628, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
IZRAKSTS NO
LĒMUMS
Rīgā,

2018.gada 09.janvārī

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Iepirkumu
komisijas
izveidošanas 09.10.2017. rīkojums Nr. SRM-17-143-rs, par iepirkuma
pamatojums:
komisijas izveidošanu
Iepirkuma nosaukums:
“Drukas pakalpojumi SIA “Rīgas meži” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs:
SIA-RM-2017/56
Iepirkuma pamatojums:
PIL 9. pants
Paziņojums par plānoto līgumu 29.11.2017.
publicēts IUB:
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņām līdz 12.12.2017. plkst.11:00
ir iesnieguši:
Pretendenti, kas iesniedza
piedāvājumus un piedāvātās
cenas EUR bez PVN:

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā:
Nr.p. Pretendents
k.
1.
2.

SIA “DARDEDZE
HOLOGRĀFIJA”,
reģ. nr.40003270251
SIA “GR ART &
PRINT”,
reģ. nr.40103323220

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā:
Nr.p.k. Pretendents

1.

SIA “GR ART &
PRINT”,
reģ. nr.40103323220

Iepirkuma priekšmeta 3.daļā:
Nr.p.k. Pretendents

1.

SIA “GR ART &
PRINT”,
reģ. nr.40103323220

2.

SIA “S-print Baltic”,
reģ. nr.40103288372

3.

SIA “Abi 2”,
reģ. nr.40003265778

Piedāvājuma
iesniegšanas dati
11.12.2017.
Plkst.11:45
SRM-17-1026-sd
12.12.2017.
Plkst.09:20
SRM-17-1034-sd
Piedāvājuma
iesniegšanas
dati
12.12.2017.
Plkst.09:20
SRM-17-1034sd
Piedāvājuma
iesniegšanas
dati
12.12.2017.
Plkst.09:20
SRM-17-1034sd
12.12.2017.
Plkst.09:55
SRM-17-1035sd
12.12.2017.
Plkst.10:15
SRM-17-1038sd

Piedāvātā
līgumcena
EUR bez
PVN
12640.00
17716.00

Piedāvātā
līgumcena
EUR bez
PVN
2780.00

Piedāvātā
līgumcena
EUR bez
PVN
615.00

144.00

255.21

Noraidītie pretendenti un
noraidīšanas iemesli:

Pretendents
Noraidīšanas iemesls , pamatojums
SIA
“Māras Saskaņā ar Nolikuma 1.5.1., 1.5.2. un
1.5.3.punktu SIA “Māras druka” sūtījumu,
druka”
kas saņemts SIA “Rīgas meži” Rīgā,
Jūrmalas gatvē 78D, SIA „Rīgas meži“
centrālajā birojā, 2.stāvs, Lietvedības daļā
13.12.2017. plkst.13:30, atzīt par nederīgu
dalībai iepirkumā, jo tas iesniegts pēc
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām un iepirkumu komisija nolēma
atgriezt minēto piedāvājumu neatvērtu SIA
“Māras druka”, nosūtot to uz sūtījuma pasta
kvītī norādīto adresi: 1905.gada iela 21,
Kuldīga LV-3301
SIA “GR ART & saskaņā ar Nolikuma 8.1. un 4.6.4.punktu
Pretendenta SIA “GR ART & PRINT”,
PRINT”,
reģistrācijas
nr. reģistrācijas nr. 40103323220, iesniegtais
finanšu piedāvājums 2.iepirkuma daļai tiek
40103323220
noraidīts kā neatbilstošs Pasūtītāja budžeta
iespējām, jo Pretendenta piedāvājumā
iekļautie
izcenojumi
(1.-9.pozīcija
pretendenta piedāvātās cena), iepērkot
pakalpojumu pasūtītāja plānotajā apmērā
pārsniegs attiecīgajai iepirkumu priekšmeta
daļai noteikto vispārējās vienošanās
kopsummu (Nolikuma 2.8.2.punkts), līdz ar
to atzīstams, ka atbilstoši Nolikuma 4.6.3.4.6.4.punkta noteikumiem pretendents
netiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, jo tā
piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja budžeta
iespējas.

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – ofseta druka:
slēgšanas tiesības:
SIA “Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr.
40003270251.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – digitālā druka:
Nav
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – lielformāta druka:
SIA “S-print Baltic”, reģistrācijas nr. 40103288372.
Uzvarētāja piedāvātā līgumcena:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – ofseta druka:
SIA “Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr.
40003270251, piedāvājums par ofseta druku par
Pretendenta piedāvājuma kopsummu EUR 12`640.00
bez PVN.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – digitālā druka:
Nav
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – lielformāta druka:
SIA “S-print Baltic”, reģistrācijas nr. 40103288372,
piedāvājums par lielformāta druku par Pretendenta
piedāvājuma kopsummu EUR 144.00 bez PVN.
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir [1] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 9.panta izziņa), kas apliecina, ka nodokļu maksātāju SIA
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astotās daļas 1.un 2.punktam:

Lēmums

Saistītie protokoli:

“Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr. 40003270251, un
SIA “S-print Baltic”, reģistrācijas nr. 40103288372,nav
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
[2] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizziņa), kas apliecina, ka nodokļu maksātājam SIA
“Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr. 40003270251, un
SIA “S-print Baltic”, reģistrācijas nr. 40103288372, nav
pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits
līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts.
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – ofseta druka:
SIA “Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr.
40003270251, par ofseta druku par vispārējās
vienošanās summu līdz EUR 15`000.00 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – digitālā druka:
Nav
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – lielformāta druka:
SIA “S-print Baltic”, reģistrācijas nr. 40103288372, par
lielformāta druku par vispārējās vienošanās summu
EUR 6`000.00 bez PVN.
28.11.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.1
12.12.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.2
09.01.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.3

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Saskaņā ar PIL 9.panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz
kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
Komisijas priekšsēdētājs:_________________________________________________E.Vaikulis
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