SIA “Rīgas meži”
Reģistrācijas Nr.40003982628
IZRAKSTS NO
ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA
“Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”,
identifikācijas NR.SIA-RM-2017/59
PROCEDŪRU
Rīga, 2018.gada 15.janvārī
1.Pasūtītāja nosaukums.
SIA “Rīgas meži”, reģ.Nr.40003982628.
2.Adrese.
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034.
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs un datums, kad paziņojums un grozījumi par līgumu
publicēti Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
ID Nr. SIA-RM-2017/59. Paziņojums par līgumu tika publicēts IUB mājas lapā: 26.10.2017.
Paziņojums par grozījumiem tika publicēts IUB mājas lapā: nav grozījumu.
4.Iepirkuma procedūras veids.
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, pirmo daļu
(atklāts konkurss).
5.Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Izveidošanas pamats: 29.09.2017. rīkojums Nr. SRM-17-141-rs, par iepirkuma komisijas
izveidošanu
Komisijas pamatsastāvs
Vārds, Uzvārds, amats
Juris Buškevics,
komisijas priekšsēdētājs
Edgars Vaikulis,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
SIA “Rīgas meži”
Māris Aleksandrovičs,
komisijas loceklis
Andrejs Kondratjuks,
komisijas loceklis
Andis Gremze,
komisijas loceklis
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:
Vārds, uzvārds
Amats
Alvis Začests,
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, Zvērināts advokāts
komisijas sekretārs
Ieva Zirne
Juridisko pakalpojumu sniedzējs, juriste
Intars Āboliņš
Mežizstrādes nodaļas vadītājs
Artis Dombrovskis
Tehniskais speciālists
5.1. Nav pieaicinātu ekspertu.
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6. 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.
6.1. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma
prasībām.
6.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma 7.pielikumā noteiktais piedāvājuma izvēles
kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji

Kritēriju skaitliskā
vērtība

2.1. TEHNISKIE KRITĒRIJI KOPĀ (2.1.1. + 2.1.2. daļā):

25

2.1.1. Darbu izpildes uzsākšanas ātrums
2.1.2. Darbu organizācijas apraksts

10
15

2.2. FINANŠU KRITĒRIJI KOPĀ (2.2.1. + 2.2.2. daļā):

75

2.2.1. Punktu skaits Finanšu piedāvājuma A sadaļā
2.2.2. Punktu skaits Finanšu piedāvājuma B sadaļā
Punktu skaits KOPĀ (2.1.daļa + 2.2. daļa):

45
30
100

7. To pretendentu nosaukums, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
(EUR bez PVN):
Pretendents
Piedāvājumu
Finanšu
Finanšu piedāvājuma
iesniegšanas laiks
piedāvājuma A
B sadaļā (EUR bez
sadaļā (EUR bez
PVN)
PVN)
16.11.2017.,
793 164.00
7.78
SIA “KOM-AUTO”,
plkst.9:10
reģ.Nr.44103012409
16.11.2017.,
898 682.72
17.72
PS “Lemsal
plkst. 10:30
Būvnieks”,
reģ.Nr.44103105893
8.Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
SIA “Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga, Lietvedības daļa, 16.11.2017. plkst. 11:00.
9. Iepirkuma līguma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets: Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, noslēdzot vispārīgo vienošanos
atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Vispārīgās vienošanās termiņš 36
mēneši, vispārīgās vienošanās ietvaros slēdzamo līgumu kopējā summa EUR 900`000.
10. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:
Par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu:

-

Lēmums:

Atzīt par saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem un piešķirt
vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības pretendentiem SIA “KOMAUTO”, reģ.Nr.44103012409, ar pirmo prioritātes grupu un
PS “Lemsal Būvnieks”, reģ.Nr.44103105893, ar otro prioritātes
grupu iepirkuma “Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi,
slēdzot vispārīgo vienošanos”, identifikācijas NR.SIA-RM-2017/59,
ietvaros, vispārīgās vienošanās kopsumma – EUR 900 000 EUR
(bez PVN), vispārīgās vienošanās darbības laiks 36(trīsdesmit seši)
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mēneši.

10.1. Piedāvājumu izvēles kopsavilkums:
Nr.
p.k.

2.1.Tehniskie vērtēšanas kritēriji

1

Darbu izpildes uzsākšanas ātrums

2

Maks.
punktu Aprēķina formula
skaits

Darbu organizācijas apraksts

KOPĀ

10

T = Tātr / Tpied x N

15

Iepirkuma
nolikuma
7.pielikumā
noteiktie kritēriji

25

Maks.
punktu
skaits

2.2.Finanšu vērtēšanas kritēriji

SIA
"KOMAUTO"

PS
"Lemsal
Būvnieks"
5

10

15
20

15
25

Aprēķina formula

Punktu skaits Finanšu piedāvājuma A sadaļā

45

Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā
noteiktie kritēriji

Punktu skaits Finanšu piedāvājuma B sadaļā

30

Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā
noteiktie kritēriji

KOPĀ

75

PS "Lemsal Būvnieks"
Punktu skaits Finanšu
piedāvājuma A sadaļā
Punktu skaits Finanšu
piedāvājuma B sadaļā

Punkti
793164
898665
7,78
17,72

x 45
=

x 30
=
KOPĀ:

SIA "KOM-AUTO"
Punktu skaits Finanšu
piedāvājuma A sadaļā
Punktu skaits Finanšu
piedāvājuma B sadaļā

39,72

13,17

52,89

Punkti
793164
793164
7,78
7,78

x 45
=
x 30
=
KOPĀ:

45,00

30,00

75,00
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Galīgo katra Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas
P = ∑TKvid + C,

kur

P – Pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
∑TKvid – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru tehnisko kritēriju summa;
C – finanšu kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar 5.1. punktu.

Prioritātes grupa

Pretendents
SIA “KOM-AUTO”, reģ.Nr.44103012409

Piešķirtie punkti
kopā
75 + 20 =

1.grupa
95
PS “Lemsal Būvnieks”, reģ.Nr.44103105893

52.89 + 25 =

2.grupa
77.89

Piedāvājumu izvēles pamatojums: Atbilstoši Nolikuma 3.3.punktam Vispārīgās
vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 3 saimnieciski visizdevīgākajiem
piedāvājumiem, kurus noteiks saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.
12. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot
apakšuzņēmējiem: Par uzvarētāju atzītajam Pretendentam nav norādīti apakšuzņēmēji.
13. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: nav noraidāmo
pretendentu.
14. Pasūtītāja rīcība viena pretendenta piedāvājuma gadījumā: ir vairāk nekā viens
pretendents.
15. Iemesli, kuri dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
Pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās
informācijas sistēmas: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu trešo
punktu, nepiemēro elektronisku piedāvājumu iesniegšanu.
16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: netika
konstatēti.
11.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: _____________personiskais paraksts____________/J.Buškevics/
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