NORAKSTS
SARUNU PROCEDŪRAS Nr. PVD 2013/01 SP
PROTOKOLS Nr. 3
Rīgā
1.

2013.gada 30.janvārī

Pasūtītājs – Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk tekstā PVD). Ar PVD 2012.gada
7.novembra rīkojumu Nr. 443 iepirkuma komisija darbojas šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

Mareks Bogdanovičs
Ilze Dombrovska
Inese Graumane
Viktors Kozlovskis
Inga Kaļinovska

2. Saskaņā ar 2013.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.36, iepirkumu komisijā eksperta statusā tiek
pieaicināts Veterinārās uzraudzības departamenta Dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības daļas vecākais eksperts Mārtiņš Seržants.
3. Ņemot vērā to, ka Latvijā mājas cūku un meža cūku populācijā ir konstatēts klasiskais
cūku mēris (KCM), PVD veic intensīvu darbu šīs infekcijas slimības apkarošanai. Tā kā
KCM izplatīšanās zona ir paplašinājusies, PVD apkarošanas pasākumu veikšanai
steidzami ir nepieciešams iepirkt vienreizlietojamos apģērbus – garās bahilas un
aizsargtērpus, bez kuru esamības nav iespējams veikt inficētās zonas novietņu
apsekošanu. Klasiskais cūku mēris (KCM) ir sevišķi bīstama cūku (mājas un meža)
infekcijas slimība - epizootija, kuras uzliesmojums saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma
3.panta 1.daļas 3.punktu definēts kā katastrofa. Iepirkums tiek veikts, pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, piemērojot Publisko
iepirkumu likuma 81.panta regulējumu, jo bez KCM apkarošanas pasākumiem
nepieciešamā aprīkojuma KCM apkarošanas pasākumi var notikt novēloti, līdz ar to
pastāvot augstam riskam, ka KCM ierosinātājs var izplatīties teritorijā, ārpus pašreiz
noteiktās un EK saskaņotās inficētās zonas, tādejādi apdraudot cūkkopības un pārtikas
pārstrādes nozaru uzņēmumus, t.sk., kavējot eksportu un starptautiskās tirdzniecības
aktivitātes.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.01.2013. līdz plkst.15:00.
5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 29.01.2013. plkst. 15:00.
6. Iesniegti šādi piedāvājumi:

Nr.

Kandidāts

1.

SIA „Lillī”

2.

SIA „Grif”

Piedāvājuma
iesniegšanas laiks
29.01.2013.
plkst. 13:25
29.01.2013.
plkst. 14:25

Piedāvātā cena par 1 vienību bez
PVN, Ls
2.daļa
1.daļa
Aizsargtērpi
Bahilas (garās)
(kombinezoni)
0,025

0,75

0,62

0,67

7. Izvērtējot kandidāta SIA „Lillī” piedāvājumu atbilstoši sarunu procedūras dokumentācijā
noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija konstatē, ka iesniegtais piedāvājums neatbilst
tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām - piedāvājumam nav pievienoti preču

paraugi, kā arī 1 (pirmajā) iepirkuma daļā nav norādīts atbilstošs bahilu (garo) izmērs un,
bet 2 (otrajā) iepirkuma daļā kandidāts ietvēris norādi, ka nepiegādā tehniskajā
specifikācijā norādītos XXXL izmēra aizsargtērpus (kombinezonus).
8. Izvērtējot kandidāta SIA „Grif” iesniegtā piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras
dokumentācijā izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija konstatē, ka iesniegtais
piedāvājums atbilst sarunu procedūras dokumentācijā norādītajām prasībām, un 2 (otrajā)
iepirkuma daļā – aizsargtērpi (kombinezoni), ir piedāvājums ar viszemāko cenu – 0,67 Ls
par vienu vienību.
9. Sarunu uzsākšanas laiks un vieta: 29.01.2013. plkst.15:20, Peldu ielā 30, 1.stāva
konferenču zālē, Rīgā.
10. Neskatoties uz to, ka SIA „Lillī” savā piedāvājumā nebija pievienojis preču paraugus un
tehniskajā specifikācijā tika konstatētas vairākas neatbilstības sarunu procedūras
dokumentācijā izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija aicināja SIA „Lillī” uz
sarunām, lai apspriestu iesniegto piedāvājumu.
11. Sarunas ar SIA „Lillī”:
11.1. Izvērtējot SIA „Lillī” iesniegto piedāvājumu, iepirkumu komisija informē, ka
kandidāta SIA „Lillī” piedāvājums neatbilst sarunu procedūras dokumentācijā
izvirzītajām prasībām - piedāvājumam nav pievienoti preču paraugi, kā arī sarunu
gaitā tika noskaidrots, ka SIA „Lillī” 1 (pirmajā) iepirkuma daļā nav norādīts no kāda
materiāla tiek gatavotas piedāvātās bahilas, bet 2 (otrajā) iepirkuma daļā kandidāts
ietvēris norādi, ka nepiegādā tehniskajā specifikācijā norādītos XXXL izmēra
aizsargtērpus (kombinezonus).
11.2. SIA „Lillī” pārstāve apstiprināja visas piedāvājuma neatbilstības tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām, papildus norādot, ka bahilu materiāls arī neatbilst
tehniskajā specifikācijā noteiktajam.
11.3. Iepirkumu komisija paziņo, ka citu jautājumu par iesniegto piedāvājumu nav un
kandidāts tiks rakstveidā informēts par sarunu procedūras rezultātiem.
12. Sarunas ar SIA „Grif”:
12.1. Izvērtējot SIA „Grif” iesniegto piedāvājumu un tam klāt pievienotos preču
paraugus, iepirkumu komisija informē, ka kandidāta SIA „Grif” iesniegtais
piedāvājums un preču paraugi atbilst sarunu procedūras dokumentācijā izvirzītajām
prasībām.
12.2. Atbildot uz iepirkumu komisijas jautājumu par to, vai SIA „Grif” var nodrošināt
garo bahilu un aizsargtērpu (kombinezonu) piegādi atbilstoši sarunu procedūras
dokumentācijā iekļautajai tehniskajai specifikācijai un norādītajam preču piegādes
termiņam, SIA „Grif” pārstāve atbild, ka SIA „Grif” var nodrošināt iepriekš
minēto preču piegādi atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kā arī veikt piegādi saskaņā
ar norādīto termiņu.
12.3. SIA „Grif” iesniedza vairākus bahilu paraugus. Sarunu laikā iepirkumu komisija
norādīja uz nepieciešamo bahilu paraugu un vienojās ar kandidātu par vienu
konkrētu bahilu paraugu.
13. Tā kā kandidāta SIA „Grif” iesniegtajā piedāvājumā visa nepieciešamā informācija
piedāvājuma izvērtēšanai ir skaidri izklāstīta, iepirkumu komisijai attiecībā uz SIA „Grif”
iesniegto piedāvājumu citu jautājumu nav, un kandidāts tiks rakstveidā informēts par
sarunu procedūras rezultātiem.
14. Ņemot vērā iepriekšminēto, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par atbilstošāko
piedāvājumu izvirzītajām prasībām atzīt SIA „Grif” piedāvājumu.

15. Lai pieņemtu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 81.panta 52.daļu tiek izvērtēta SIA „Grif” kopā ar piedāvājumu
iesniegtā papildus dokumentācija – Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka
pretendentiem nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz LVL 100.00, jo iepirkumu komisija nevar iegūt
nepieciešamo informāciju no publiskajām datubāzēm. Informācija par SIA „Grif”
maksātnespēju un likvidāciju tika pārbaudīta Lursoft datu bāzē (www.lursoft.lv) pie
pretendenta pamatdatiem un Maksātnespējas reģistrā (http: www.ur.gov.lv). Iepirkuma
komisija konstatēja, ka SIA „Grif” nav likvidācijas procesa un nav pasludināts
maksātnespējas process.
16. Iepirkumu komisijas lēmums:
16.1. piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Grif” par piedāvāto cenu:
1. Iepirkuma daļā (bahilas) – 0,62 Ls par vienu vienību (bez PVN);
2. Iepirkuma dāļā (aizsargtērpi) – 0,67 par vienu vienību (bez PVN).
16.2. Informēt kandidātus par pieņemto lēmumu.
Komisijas priekšsēdētājs:

Mareks Bogdanovičs

/paraksts

Komisijas locekļi:

Ilze Dombrovska

/paraksts

Inese Graumane

/paraksts

Viktors Kozlovskis

/paraksts

Mārtiņš Seržants

/paraksts

Komisijai pieaicinātais eksperts:

