Rīgā,

SIA “RĪGAS MEŽI”
Reģistrācijas Nr.40003982628, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
IZRAKSTS NO
LĒMUMA
2018.gada 12.janvārī

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
SIA “Rīgas meži”
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums:
22.12.2017. rīkojums Nr. SRM-17-184-rs, par
iepirkuma komisijas izveidošanu
Iepirkuma nosaukums:
“Ekskavatora fiziskā apsardze ”
Iepirkuma identifikācijas numurs:
identif.Nr. SIA-RM-2017/66
Iepirkuma pamatojums:
Publisko iepirkumu likuma 9.pants
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB:
22.12.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
08.01.2018., plkst.11:00

Pretendenti, kas
iesniedza
piedāvājumus un
piedāvātās
cenas, EUR bez PVN

Noraidītie
pretendenti un
noraidīšanas iemesli

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
N.p.k.
Pretendents
Iesniegšanas
Piedāvātā vienības
datums, laiks
cena, EUR bez
PVN
1.
05.01.2018.,
6.50
SIA “G SIGNĀLS”,
plkst.14:30
reģ.Nr.40103300552
2.
05.01.2018.
7.11
SIA
“QUANTRUM”,
plkst.14:15
Reģ.Nr.40103423984
3.
08.01.2018.,
10.00
SIA “SP
plkst.10:25
LEĢIONS”,
Reģ.Nr.40003375457
Nav

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents,
kuram
piešķirtas SIA “G SIGNĀLS”,
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: reģ.Nr.40103300552
Uzvarētāja
salīdzinošās Piedāvājums atbilst noteikumu prasībām un atbilstoši
priekšrocības:
Noteikumu 4.6.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam
atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir [1] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizraudzīts (-i) atbilstoši Publisko izziņa), kas apliecina, ka nav aktuālu maksātnespējas
iepirkuma likuma 9.panta astotās procesu (tai skaitā likvidācijas procesi);
daļas 1.un 2.punktam:
[2] izdruka no Ministru kabineta informācijas sistēmas (eizziņa), kas apliecina, ka nodokļu maksātājam nav VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
Lēmums:
piešķirt pretendentam SIA “G Signāls”,
vien.reģ.Nr. 40103300552, līguma slēgšanas tiesības
iepirkuma
„Ekskavatora
fiziskās
apsardzes
pakalpojums” ietvaros ar plānoto iepirkuma līguma
apjomu EUR 41 999.99 bez PVN uz 12 (divpadsmit)
mēnešiem.
Lēmuma spēkā stāšanās:
Lēmums stājas spēkā lēmuma paziņošanas dienā.
Saistītie protokoli:
22.12.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1,
08.12.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2,

12.01.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3.
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

E.Vaikulis
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