Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga

Atklāts konkurss
“Automobiļu noma”
(Iepirkuma identifikācijas Nr.VMD 2017/12)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā

2017.gada 04.septembrī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795,
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2017/12
3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
4.1. Iepirkuma priekšmets ir automobiļu noma – tiesības lietot tehniskās specifikācijas
prasībām atbilstošus automobiļus. Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir ietverts
|Nolikuma 1.pielikumā – Tehniskā specifikācija.
4.2. CPV kods: 34110000-1 (Vieglie automobiļi), 34113000-2 (Transportlīdzekļi ar četru
riteņu piedziņu), 34111000-8 (Universāli un limuzīni).
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts:
5.1. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – 20.07.2017.
5.2. Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļvietnē - 20.07.2017.
6. Iepirkuma komisija izveidota ar Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) 06.07.2017. rīkojumu
Nr.100 un 10.08.2017. rīkojumu Nr.112 šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

Komisijas locekle,
sekretāre:

Ģenerāldirektora vietnieks N.Jurkāns
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede A.Putekle
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītājs
R.Ābeltiņš (līdz 10.08.2017.)
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais
transporta pārraugs G.Kaufelds
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā
juriskonsulte A.A.Liepa (no 10.08.2017.)
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā
juriskonsulte L.Belindževa

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.08.2017. plkst.1000
8. Informācija par saņemtajiem piedāvājumiem:
Nr.
p.k.

1.

2.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
“SEB līzings”
Reģ.Nr.50003334041
SIA “Pilna Servisa
Līzings”
Reģ.Nr.40003546341

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un
laiks

Pretendenta piedāvājums
Iepirkuma
daļa, par kuru
iesniegts
piedāvājums

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

22.08.2017.
plkst. 16:50

1.daļa
2.daļa
3.daļa
4.daļa

196959.84
116809.44
17793.00
47185.92

23.08.2017.
plkst. 09:33

1.daļa
2.daļa
3.daļa
4.daļa

202535.52
112326.72
14983.56
42576.00

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Valsts meža dienests, Rīgā, 13.janvāra ielā 15,
23.08.2017. plkst.1000.
10. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
10.1. Prasības pretendentiem:
10.1.1. Par konkursa pretendentiem var būt piegādātājs, kurš spēj nodrošināt līguma izpildi,
t.i., pretendents ir iznomāto automobiļu īpašnieks vai pretendentam ir iznomāto

automobiļu lietošanas tiesības visā nomas termiņā.
10.1.2. Autoservisu saraksts, kuros veic automobiļu garantijas remontu, kurā norādīts
servisa nosaukums, juridiskā adrese, servisa adrese un darba laiks.
10.1.3. Ja Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5.,
6. vai 7.punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam,
Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 43.pantā noteiktajam.
10.1.4. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Piedāvājuma nodrošinājumu EUR
300,00 (trīs simti euro 00 euro centi) apmērā par katru iepirkuma daļu.
10.2. Pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu
izslēgšanas gadījumu pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.
10.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: atklātā konkursa “Automobiļu noma” (ID Nr. VMD
2017/12) (turpmāk – Konkurss) nolikuma 13.4.punkts nosaka, ka no piedāvājumiem, kas
atbilst visām pretendentu atlases un tehniskās specifikācijas prasībām komisija izvēlēsies
piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.
10.4. Saskaņā ar Konkursa nolikuma 13.4.punktu, Konkursa komisija nosaka piedāvājumu, kas
atbilst visām pretendenta atlases un tehniskās specifikācijas prasībām, izvēlas piedāvājumu
ar viszemāko kopējo cenu. Pretendenta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEB līzings”
piedāvājums ir atbilstošs visām Konkursa nolikuma pretendentu atlases un tehniskās
specifikācijas prasībām, kā arī ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu iepirkuma 1.daļā.
Pretendenta SIA “Pilna Servisa Līzings” piedāvājums ir atbilstošs visām Konkursa
nolikuma pretendentu atlases un tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī ir piedāvājums ar
viszemāko kopējo cenu iepirkuma 2, 3. un 4..daļā.
10.5. Pretendenti, kuru iesniegtie kvalifikācijas dokumenti neatbilst Konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām: nav
10.6. Pretendenti, kuru iesniegtais piedāvājums neatbilst/daļēji neatbilst Konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām: nav
10.7. Noraidītie Pretendenti, noraidīšanas iemesls: nav
10.8. Pretendenti, kuru iesniegtajā piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas: nav
10.9. Publisko iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: nav
konstatētas neatbilstības
10.10. Nepamatoti lēts piedāvājums: nav konstatēts
10.11. Iepirkuma pārtraukšana/izbeigšana: 11. Lēmuma pieņemšanas datums: 04.09.2017.
12. Lēmums, lēmuma pamatojums:
Konkursa komisija pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 13.4.punktu un Konkursa nolikuma
19.punktu vienbalsīgi pieņem lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
1) iepirkuma 1.daļā Pretendentam Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEB
līzings”(reģ.Nr.50003334041) par piedāvāto līgumcenu EUR 196959,84 (viens simts
deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro 84 euro centi) bez PVN;
2) iepirkuma 2.daļā Pretendentam SIA “Pilna Servisa Līzings” (reģ.Nr. 40003546341) par
piedāvāto līgumcenu EUR 112326,72 (viens simts divpadsmit tūkstoši trīs simti
divdesmit seši euro 72 euro centi) bez PVN;
3) iepirkuma 3.daļā Pretendentam SIA “Pilna Servisa Līzings” (reģ.Nr. 40003546341) par
piedāvāto līgumcenu EUR 14983,56 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs
euro 56 euro centi) bez PVN;
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4) iepirkuma 4.daļā Pretendentam SIA “Pilna Servisa Līzings” (reģ.Nr. 40003546341) par
piedāvāto līgumcenu EUR 42576,00 (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit
seši euro 00 euro centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns
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