Apstiprināts ar
27.02.2015. iepirkuma komisijas sēdes
protokolu Nr.1 (Iepirkums Nr. VMD 2015/3)

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

„Valsts meža dienesta autotransporta tehniskā apkope un remonts”
Iepirkuma apraksts
Identifikācijas Nr. VMD 2015/3
1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Valsts meža dienesta autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu
sniegšana, ietverot nepieciešamo rezerves daļu piegādi atbilstoši tehniskajai
specifikācijai (1.pielikums).
1.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts 10 iepirkuma daļās saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
1.3. CPV kods: 50112000-3.
2. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.1. Iepirkums paredz pakalpojuma sniegšanu laika periodā no līguma noslēgšanas brīža
līdz 2015.gada 30.decembrim tehniskajā specifikācijā norādītajā vietā.
3. Pasūtītājs:

Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ Nr. 90000057795
tālr.: 67226600, fakss: 67211176
e-pasts: vmd@vmd.gov.lv

4. Kontaktpersona: Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas
vecākais juriskonsults Arturs Kuziks
tālr.: 67229147, e-pasts: iepirkumi@vmd.gov.lv
5. Prasības pretendentiem:
5.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.2. Pretendentam nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un
2.punktā minētie apstākļi.
6. Piedāvājuma iesniegšana:
6.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 10.03.2015. plkst. 10.00, Valsts meža dienestā,
306.kabinetā, 13.janvāra ielā 15, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17:00 vai
atsūtot pa pastu.
6.2. Piedāvājumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē un vietā līdz 6.1. punktā
noteiktajam termiņam. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas
iesniegti pēc noteiktā termiņa, tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

7. Piedāvājuma sastāvs un noformēšana:
7.1. Pretendenta sagatavots un parakstīts pieteikums (2.pielikums).
7.2. Pretendentam jānodrošina tehniskās specifikācijas prasību izpilde attiecīgajā
iepirkuma daļā, par kuru iesniedz piedāvājumu. Pretendents iesniedz savu
piedāvājumu atbilstoši tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
Piedāvājumā jānorāda pretendenta remontdarbu pakalpojumu sniegšanas vieta,
automašīnām veicamo remontdarbu izcenojumi, piedāvātā atlaide rezerves daļām un
cita formā norādītā informācija.
7.3. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Piedāvājuma
variantu iesniegšana nav pieļaujama.
7.4. Piedāvājumu un pretendenta sagatavotos dokumentus paraksta pretendenta vadītājs
vai pretendenta pilnvarotā persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara un kura tiek
pievienota piedāvājumam.
7.5. Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā (viens oriģināls). Visām piedāvājuma
lapām jābūt numurētām un caurauklotām. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju.
7.6. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz aploksnes jābūt
norādītai šādai informācijai:
„Valsts meža dienests, 13.janvāra ielā 15, Rīga, LV-1932
Iepirkumam „Valsts meža dienesta autotransporta tehniskā apkope un remonts”
<Pretendenta nosaukums un adrese>
7.7. Piedāvājumam jābūt derīgam 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
8. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu
vērtēšana, izvēles kritērijs un lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšana:
8.1. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle notiek saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma prasībām.
8.2. Iepirkuma komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kas atbilst šī iepirkuma apraksta
prasībām un ietver iepirkuma aprakstā minētos dokumentus un informāciju.
Iepirkuma aprakstam un tehniskajai specifikācijai neatbilstošos piedāvājumus
iepirkuma komisija nevērtēs.
8.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visiem pretendenta atlases un piedāvājuma atbilstības
nosacījumiem, izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ko nosaka pēc šādas
formulas:
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Aa
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Q – Piedāvājuma kopējais punktu skaits – maksimāli 100 punkti
M – Pakalpojuma cena (piedāvājuma vidējā vērtība) - maksimāli 60 punkti
Mmin – mazākā pakalpojuma cena no visiem piedāvājumiem
Ma – attiecīgā piedāvājuma pakalpojuma cena
A – Atlaide rezerves daļām - maksimāli 30 punkti
Amaks – lielākā piedāvātā atlaide rezerves daļām no visiem piedāvājumiem
Aa – attiecīgā piedāvājuma atlaide rezerves daļām
P – Punkti par papildus tehniskās apkopes un remonta vietu ārpus iepirkuma daļā
definētās teritorijas – maksimāli 10 punkti – tiek novērtēts, ievērojot izmantojamo
autoservisu skaitu: par 1 servisu – 5 punkti; 2 un vairāk servisi – 10 punkti.
8.4. Ja kopējā piedāvātā līgumcena sasniedz 42 000 EUR, pasūtītājs ir tiesīgs samazināt
līguma apjomu.
8.5. Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt publisko iepirkumu, komisija
pieņem ar balsu vairākumu.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija.
2. Pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā.
3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Līdums
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