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SIA “Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
SIA-RM-2018/34
Atklāts konkurss
Mežizstrādes tehnikas apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu piegāde
Nav attiecināms

16.08.2018.

Komisijas priekšsēdētājs:
- J.Buškevics – valdes loceklis
Komisijas locekļi:
- J.Stankevičs – Ražošanas daļas vadītājs;
- A.Kondratjuks – Projektu vadītājs;
- M.Aleksandrovičs – Saimniecības nodaļas vadītājs
Pamatojums: 11.07.2018. SIA “Rīgas meži” rīkojums Nr.SRM-18-101-rs „Par
publisko iepirkumu “Mežizstrādes tehnikas apkopju un remontdarbu veikšana,
rezerves daļu piegāde”.
Pretendentiem
noteiktās 1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atkvalifikācijas prasības
bilstoši piegādātāja reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai
visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus).
2. Pretendentam ir stabili finansiālās un saimnieciskās darbības rādītāji par
iepriekšējiem trim finanšu gadiem, tajā skaitā:
2.1. vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz 110 000,00 EUR (viens simts desmit
tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad
pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk noteiktajai prasībai
attiecīgi īsākā laika periodā;
2.2. 2017.gadā ir pozitīvs pašu kapitāls;
2.3. 2017.gadā kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa
saistības) ir vienāds vai lielāks par 1,00.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu
apvienības dalībniekiem ir jābūt 2.1.punktā norādītajam apgrozījumam vai arī
vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo
apgrozījuma apmēru.
Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām vai piedāvājumu ir iesniegusi
piegādātāju apvienība, tad prasību par finansiālo stāvokli jāizpilda piegādātāju
apvienības dalībniekiem vai personām, uz kuru finansiālajām spējām izpildītājs
balstās un kuri arī būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi.
3. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli. Ja pretendents
balstās uz trešās personas finanšu iespējām vai saimniecisko stāvokli, tad
pretendentam un attiecīgajai trešajai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība
par visa līguma izpildi.
4. Pretendentam ir spēkā esoša atļauja (licence), kas izsniegta atbilstoši

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
2.pielikuma 6.1.punktā noteiktajām prasībām.
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze vismaz 1 (viena)
mežizstrādes tehnikas apkopju un remontdarbu veikšanas, un rezerves daļu
piegādes līguma izpildē ar summu ne mazāku par 110 000,00 EUR bez PVN.
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto
laiku.
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī
prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja
pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka
viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī
prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja
pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka
viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
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Pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas
datums, laiks Elektronisko
iepirkumu sistēmā

Piedāvātā cena
EUR bez PVN

SIA “INTRAC Latvija”,
reģ. Nr. 40003227920

04.09.2018. plkst.12:00

130 180,99

05.09.2018. plkst. 10:00; Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piešķirt SIA “INTRAC Latvija”, vienotais reģ. Nr.40003227920, līguma slēgšanas tiesības par mežizstrādes tehnikas apkopju un remontdarbu veikšanu, rezerves daļu piegādi par kopējo līgumcenu 110 000,00 EUR (bez PVN), slēdzot
iepirkumu līgumu uz 24 (divdesmit četriem) kalendāriem mēnešiem, vai līdz
Līguma izpildes termiņš beidzas ātrāk nekā Līgumā norādītā summa. Līguma
izpildes termiņš var tikt pagarināts Pusēm par to vienojoties, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Atbilstoši Nolikuma 8.2.punktam – Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
iepirkuma komisija atzina un līguma slēgšanas tiesības piešķīra pretendentam,
kura piedāvājums atbilda nolikuma prasībām un kurš ieguvis visaugstāko
punktu skaitu saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājumu
vērtēšanas kritērijiem. SIA “INTRAC Latvija” iesniegtais piedāvājums ieguvis
100,00 punktus.

Nav attiecināms

Nav attiecināms
Pasūtītājs apliecina, ka atklāta konkursa “Mežizstrādes tehnikas apkopju un
remontdarbu veikšana, rezerves daļu piegāde” (ID Nr. SIA-RM-2018/34)
nolikumā izvirzītās prasības ir objektīvas un samērīgas saskaņā ar iepirkuma
priekšmetu, lai konkursā būtu iespējams iesniegt piedāvājumu jebkuram
pretendentam, kurš piedāvā iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus.
Izvirzītās prasības pretendentiem ir izpildāmas, objektīvas un samērīgas
(pamatā attiecinātas uz nepieciešamo pakalpojumu, nevis paša pretendenta
kvalifikāciju), līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam

kārtība”.

Komisijas priekšsēdētājs

konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisija
norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas,
lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci konkursa ietvaros.
Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki nav
bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā.
Līdz ar to, iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana
konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma mērķim.

personiskais paraksts J.Buškevics

