ZIŅOJUMS
Atklātā konkursā “Dīzeļdegvielas iegāde ar piegādi Pasūtītāja objektā”,
identif.Nr. SIA-RM-2018/48
Rīgā, 2018.gada 13.decembrī
Pasūtītāja nosaukums.
Pasūtītāja adrese.
Iepirkuma identifikācijas
numurs.
Iepirkuma
procedūras
veids.
Iepirkuma priekšmets.
Datums, kad paziņojums
par līgumu publicēts
Eiropas
Savienības
Oficiālajā Vēstnesī .
Datums, kad paziņojums
par līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļvietnē.
Iepirkuma
komisijas
sastāvs
un
tās
izveidošanas
pamatojums.

Iepirkuma
dokumentācijas
sagatavotāji.
Piesaistītie Eksperti.
Pretendentiem noteiktās
kvalifikācijas prasības.

SIA “Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
SIA-RM-2018/48
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu un MK noteikumu
Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” kārtībā realizēts
iepirkums – atklāts konkurss
1.6.1. Iepirkuma priekšmets ir dīzeļdegvielas piegāde Pasūtītāja objektā
kokzāģētava “Norupe” saskaņā ar tehniskā specifikācijā (1.pielikums) un iepirkuma
līgumā (6.pielikums) noteiktajām prasībām.
Nav attiecināms

21.11.2018. –Paziņojums par līgumu
23.11.2018. – Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju
Komisijas priekšsēdētājs:Valdes loceklis J.Buškevics
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: valdes loceklis E.Vaikulis
Komisijas loceklis: Ražošanas daļas vadītājs J.Stankevičs
Komisijas loceklis: Finanšu daļas vadītāja L.Stukovenko
Komisijas loceklis: Zāģētavas vadītājs A.Bērziņš
Pamatojums: 01.11.2018. rīkojums Nr. SRM-18-153-rs, par iepirkuma komisijas
izveidošanu
Saimniecības nodaļas vadītājs M.Aleksandrovičs
Nav attiecināms
1 Pretendenta reģistrācijas prasības:
1) Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts
normatīvo aktu prasībām.
2) Prasība attiecināma arī uz:
- personālsabiedrību
un visiem personālsabiedrības
biedriem, ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība;
- visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība;
- apakšuzņēmējiem, ja pretendents Pakalpojuma
sniegšanai plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus normatīvajos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos.
3) Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona pieteikumu paraksta ar sistēmas
parakstu vai drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu tā, lai datne saturētu
vismaz ar Microsoft Word (vismaz 2010 versiju) vai Adobe (.pdf) Reader
nolasāmu datni. (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu,
pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā norāda arī interneta saiti uz vietni,
kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu).
2

Atļauja naftas produktu vairumtirdzniecībai.
Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir Valsts ieņēmumu dienesta
(turpmāk - VID) izsniegta spēkā esoša Speciāla atļauja (licence) naftas produktu

vairumtirdzniecībai Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents nodrošina
Speciālās atļaujas (licences) naftas produktu vairumtirdzniecībai spēkā esamību
visā līguma darbības laikā.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad katram piegādātāju apvienības
dalībniekam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir VID izsniegta spēkā esoša
Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai. Piegādātājs
nodrošina Speciālās atļaujas (licences) spēkā esamību visā līguma darbības
laikā.
3

Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neesamība:
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz
pretendentu un Publisko iepirkumu likuma pirmajā daļā norādītajām personām,
attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem
izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi komisija
veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta otrajā daļā
noteiktajai kārtībai.

4

Sankciju esība:
Komisija izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja tiks konstatēta
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta minēto
izslēgšanas gadījumu esība.

Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš.
Pretendentu nosaukumi,
kuri
ir
iesnieguši
piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas.

Piedāvājumu atvēršanas
vieta, datums un laiks.
Pretendenta
(vai
pretendentu) nosaukums,
kuram (vai
kuriem)
piešķirtas
iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena.
Piedāvājumu
izvērtēšanas
kopsavilkums
un
piedāvājuma
izvēles
pamatojums.

10.12.2018. plkst.11.00
Pretendents

Iesniegšanas datums un
laiks

Finanšu piedāvājums
euro (bez PVN) litrā
ar atlaidi.

"Circle K Latvia" SIA

07.12.2018 plkst. 15:11

EIRO 0.85

"Neste Latvija" SIA

10.12.2018 plkst. 10:40

EIRO 0.86

"Pirmas" SIA

05.12.2018 plkst. 17:17

EIRO 0.84

"Virši-A" AS

07.12.2018 plkst. 14:50

EIRO 0.87

10.12. 2018. plkst. 11:00, www.eis.gov.lv

Piešķirt "Pirmas" SIA, vienotais reģ. Nr. 40103716379, līguma slēgšanas tiesības
par dīzeļdegvielas piegādi ar kopējo līgumcenu EUR 96 000 (bez PVN).
Saskaņā ar Nolikuma 6.3.punktu piedāvājumam piešķirtais punktu skaits ir:
Pretendentu iegūto
punktu kopsavilkums

Piedāvājuma
cena, kritērijs
(C), max 70
punkti

Piedāvājuma
paaugstinātas
kvalitātes
kritērijs
(Q), max 30
punkti

Iegūto punktu
skaits kopā, max
100 punkti

"Circle K Latvia"
SIA

69.18 punkti

22.50 punkti

91.68 punkti

"Neste Latvija" SIA

68.37 punkti

30.00 punkti

98.37 punkti

Informācija (ja tā ir
zināma) par to iepirkuma
līguma
daļu,
kuru
izraudzītais pretendents
plānojis
nodot
apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju
nosaukumi.
Pamatojums lēmumam
par
katru
noraidīto
pretendentu, kā arī par
katru
iepirkuma
procedūras dokumentiem
neatbilstošu
piedāvājumu.
Piedāvājuma
noraidīšanas
pamatojums,
ja
Pasūtītājs
atzinis
piedāvājumu
par
nepamatoti lētu.
Lēmuma pamatojums, ja
Pasūtītājs
pieņēmis
lēmumu
pārtraukt
/izbeigt
iepirkuma
procedūru.
Ja
piedāvājumu
iesniedzis tikai viens
piegādātājs,
–
pamatojums iepirkuma
procedūras
nepārtraukšanai saskaņā
ar
28.02.2017.
MK
noteikumiem
Nr.107
“Iepirkuma procedūru
un
metu
konkursu
norises kārtība”.
Iemesli, kuri dēļ netiek
paredzēta elektroniska
piedāvājumu iesniegšana,
ja
Pasūtītājam
ir
pienākums
izmantot
piedāvājumu saņemšanai
elektroniskās infrmācijas
sistēmas: saskaņā ar PIL
Pārejas noteikumu trešo
punktu,
nepiemēro
elektronisku
piedāvājumu iesniegšanu.
Konstatētie
interešu
konflikti un pasākumi,
kas veikti to novēršanai.

"Pirmas" SIA

70.00 punkti

30.00 punkti

100 punkti

"Virši-A" AS

67.59 punkti

30.00 punkti

97.59 punkti

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Komisijas priekšsēdētājs ____________________________ J.Buškevics

