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

2017.gada 4.decembrī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Iepirkumu
komisijas
izveidošanas 16.11.2017. rīkojums Nr. SRM-17-158-rs, par iepirkuma
pamatojums:
komisijas izveidošanu
Iepirkuma nosaukums:
„Ķīmijas iegāde kokmateriālu apstrādei pret sēnīšu vairošanos
un vannas noma”
Iepirkuma identifikācijas numurs:
SIA-RM-2017/62
Iepirkuma pamatojums:
Publisko iepirkumu likums 9. pants
Paziņojuma par plānoto līgumu 22.11.2017.
publicēšanas datums IUB:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
04.12.2017. plkst.11.00
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Nr.
Piedāvājuma
Piedāvātā cena
Pretendenti, kas iesniedza
p.k.
Pretendents
iesniegšanas
EUR bez PVN
piedāvājumus
un
datums, laiks
piedāvātās
1
Kritērijs C - 5.30 EUR/kg
cenas EUR bez PVN:
SIA “L Chemical”,
04.12.2017.
Kristērijs C1 – 140.00
EUR/mēnesī
Kritērijs C2 – 0.00 EUR/kg
Atbilstoši Nolikuma 4.2.2.punktam Nolikumā noteiktās
informācijas neiesniegšana ir pamats Pretendenta
izslēgšanai no turpmākas dalības. Pretendenta finanšu
piedāvājumā Kritērijā C2 ir norādīta vērtība 0.00 EUR,
kas neatbilst finanšu piedāvājuma aizpildīšanas
noteikumiem. Ņemot vērā, ka attiecīgā kļūda labojama
tikai grozot finanšu piedāvājumu, kas pēc piedāvājuma
iesniegšanas nav pieļaujams, tad Pretendenta
piedāvājums noraidāms kā neatbilstošs.

vienotais reģ. Nr.
400103393904

Noraidītie pretendenti un
noraidīšanas iemesli:
SIA “L Chemical”,
vienotais reģ. Nr.
400103393904

plkst.10.10
SRM-17-1004-sd

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents, kuram piešķirtas līguma nav
slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja piedāvātā vienību cenu
kopsumma:
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir
izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 9.
panta astotai daļai:
Lēmums:

nav
nav
nav

Iepirkumu izbeigt bez rezultāta, jo nav saņemti Nolikuma
prasībām atbilstoši piedāvājumi.
Lēmuma spēkā stāšanās:
Lēmums stājas spēkā lēmuma paziņošanas dienā.
Saistītie protokoli:
21.11.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1
04.12.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2
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,
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:

J.Buškevics

