LĒMUMS
par iepirkuma „Darbinieku aizsargapģērbu (termoveļas) piegāde
Valsts meža dienestam” rezultātiem
Rīgā
2017.gada 02.augustā
Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2017/10
Iepirkuma procedūra, veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma izsludināšanas datums: 10.07.2017. (www.iub.gov.lv)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.07.2017. plkst.10:00
Pasūtītājs: Valsts meža dienests
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: Valsts meža dienesta 26.06.2017. rīkojums
Nr.90 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam par termoveļas piegādi”.
7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 02.augusts
8. Iepirkuma priekšmets: „Darbinieku aizsargapģērbu (termoveļas) piegāde Valsts meža
dienestam” (turpmāk-Iepirkums) – Valsts meža dienesta funkciju veikšanai nepieciešamo
aizsargapģērbu (505 termoveļas komplektu) piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
9. Pretendenta izvēles kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, saskaņā ar
Nolikuma 12.punktā norādītajiem kritērijiem.
10. Iesniegto piedāvājumu īss raksturojums:
Iepirkumā tika iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pretendenta piedāvājums

Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

1.

SIA “Prāna Ko”
Reģ.Nr.40003277283

20.07.2017.
plkst. 09:45

14140,00

SIA “SEZONALV”
Reģ.Nr.40103426355
SIA “SKOG”
Reģ.Nr.40103475083
SIA “LATWORK”
Reģ.Nr.41503056755

20.07.2017.
plkst. 10:50

13635,00

21.07.2017.
plkst. 08:40

10226,25

21.07.2017.
plkst. 09:21

7317,45

OÜ “Silver Trading”
Reģ.Nr.11765289

21.07.2017.
plkst. 09:37

15150,00

2.
3.
4.
5.

Piedāvājuma cena par visu iepirkuma
apjomu (ieskaitot piegādes izmaksas)
EUR (bez PVN)

11. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
11.1. (24.07.2017. sēdes protokols Nr.4) Komisija izvērtēja Pretendentu SIA “Prāna Ko”, SIA
“SEZONALV”, SIA “SKOG”, SIA “Latwork” un Silver Trading OÜ atbilstību Nolikuma
prasībām. Izvērtējot Pretendentu SIA “Prāna ko”, SIA “SEZONALV”, SIA “SKOG”, SIA
“Latwork”, Silver Trading OÜ iesniegtos piedāvājumus noformējuma prasībām, Komisija
konstatēja, ka visu pretendentu piedāvājumi izskatāmi turpmākajā vērtēšanas posmā.
Komisija izvērtēja Pretendentu SIA “Prāna Ko”, SIA “SEZONALV”, SIA “SKOG”, SIA
“Latwork” un Silver Trading OÜ atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām. Komisija
pārbaudīja Pretendentu SIA “Prāna Ko”, SIA “SEZONALV”, SIA “SKOG”, SIA “Latwork”
pārstāvēttiesīgās personas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
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Komisija izvērtēja Pretendentu SIA “Prāna Ko”, SIA “SEZONALV”, SIA “SKOG”, SIA
“Latwork” un Silver Trading OÜ, tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām. Pārbaudot Pretendentu tehnisko piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām, Konkursa komisija konstatēja, ka Pretendentu SIA “Prāna Ko” un SIA “Latwork”
tehniskie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, attiecībā uz auduma sastāvu
(sastāvā ir kokvilna, kas netika prasīta) līdz ar ko ir noraidāmi un turpmāk netiks vērtēti.
Pretendenta SIA “SKOG” tehniskais piedāvājums kopumā atbilst tehniskās specifikācijas
prasībām, bet salīdzinot visu pretendentu iesniegtos paraugus un norādītos auduma blīvumus, kā
arī ņemot vērā internetā pieejamo informāciju par pretendenta SIA “SKOG” iesniegtā attiecīgā
parauga termoveļu, Komisijai ir radušās šaubas par Pretendenta SIA “SKOG” piedāvājumā
norādītā auduma blīvuma (200 g/m2) atbilstību patiesajam auduma blīvumam g/m2, līdz ar to
Komisija vienbalsīgi nolemj lūgt Pretendentam SIA “SKOG” iesniegt piedāvātās preces ražotāja
atbilstības deklarāciju (tehnisko specifikāciju) auduma blīvuma atbilstības pārbaudei.
11.2. (02.08.2017. sēdes protokols Nr.5) Pretendentam SIA “SKOG” tika lūgts iesniegt
precizējošu informāciju par auduma blīvumu, iesniedzot Pretendenta SIA “SKOG” piedāvātās
Simloc Black Line termoveļas ražotāja atbilstības deklarāciju (tehnisko specifikāciju).
Pretendents SIA “SKOG” e-pasta vēstulē (02.08.2017.) norāda, ka piedāvātās preces auduma
blīvums ir 250 g/m2. Ņemot vērā to, ka Nolikuma 11.2.2.apakšpunktā tika izvirzīta prasība
iesniegt gatava izstrādājuma komplekta paraugu, kas raksturo apģērba funkcionalitāti,
piegriezumu un izstrādājuma kvalitāti (precīzs, piedāvājumam atbilstošs), Komisija secina, ka
Pretendenta SIA “SKOG” iesniegtais paraugs neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, līdz
ar to ir noraidāms un turpmāk netiek vērtēts.
Komisija, pārbaudot Pretendentu SIA “SEZONALV” un Silver Trading OÜ iesniegtos
finanšu piedāvājumus konstatē, ka Pretendents SIA “SEZONALV” savā piedāvājumā nav
pieļāvis aritmētiskās kļūdas. Pretendents Silver Trading OÜ savā piedāvājumā nepareizi
aprēķinājis PVN, norādot to 20%, cena bez PVN aprēķināta bez aritmētiskām kļūdām.
11.3. Saskaņā ar Konkursa nolikuma 12.2.punktu, Konkursa komisija nosaka piedāvājumu, kas
atbilst visām pretendenta atlases un piedāvājuma tehniskās specifikācijas prasībām, izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Pretendenta SIA
“SEZONALV”
piedāvājums

Pretendenta Silver
Trading OÜ
piedāvājums

Komisijas vidējais vērtējums – Apģērba
funkcionalitāte

15

13.5

Komisijas vidējais vērtējums – Apģērba
vizuāli estētiskais noformējums

14.25

12

13635,00

15150,00

70

63

99.25

88.5

Kritēriji

Piedāvājuma cena
Iegūtais punktu skaits = 70 x (Cmin /
Ca), kur
Cmin – mazākā piedāvātā cena no
visiem piedāvājumiem
Ca – vērtējamā Pretendenta piedāvātā
izvērtējamā cena
Kopā punkti:

Kopvērtējumā augstāko punktu skaitu iepirkumā ir ieguvis Pretendents SIA
“SEZONALV”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
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Komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu pārbauda, vai Pretendenta
SIA “SEZONALV” iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. Komisija uzskata, ka
Pretendenta SIA “SEZONALV” iesniegtais piedāvājums nešķiet nepamatoti lēts.
11.4. Komisija pārbaudīja vai Pretendentam SIA „SEZONALV” nepastāv Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi - piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā (2017.gada 21.jūlijā) un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., 2017.gada 02.augustā.
Komisija secina, ka saskaņā ar pieejamo informāciju, pretendentam SIA „SEZONALV”
nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
12.Pasūtītāja pieņemtais lēmums un tā motivācija:
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta
trīspadsmito daļu un Iepirkuma nolikuma 12.8.punktu, Iepirkuma komisija vienbalsīgi pieņem
lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības par termoveļas komplektu piegādi Pretendentam SIA
„SEZONALV” (Reģ.Nr.40103426355) par piedāvāto līgumcenu EUR 13635,00 (trīspadsmit
tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro 00 euro centi) bez PVN.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams
šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas
dienas.
Komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns

Komisijas locekļi

R.Ābeltiņš

I.Ragovičs
Komisijas locekle, sekretāre

L.Belindževa

