Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga

Atklāts konkurss
“Darbinieku formas tērpu piegāde Valsts meža dienestam”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2018/12)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā

2018.gada 03.oktobrī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795,
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2018/12
3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
4.1. Iepirkuma priekšmets ir Valsts meža dienesta funkciju veikšanai nepieciešamo darba
formas tērpu komplektu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Iepirkuma priekšmets
ir sadalīts divās iepirkuma daļās: 1) iepirkuma 1.daļa – 111 sieviešu komplektu piegāde
un 14 vīriešu komplektu piegāde; 2) iepirkuma 2.daļa – 146 sieviešu darba formas tērpu
komplektu piegāde; 345 vīriešu darba formas tērpu piegāde.
4.2. CPV kods: 18000000-9 (Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri).
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts:
5.1. Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļvietnē - 10.09.2018.
6. Iepirkuma komisija izveidota ar Valsts meža dienesta 04.09.2018. Rīkojums Nr.138 “Par
iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam par darbinieku formas tērpu iegādi” 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 vadītāja
I.Kaļinovska
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas saimniecības
pārzinis I.Ragovičs
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā
juriskonsulte L.Belindževa

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.10.2018. plkst.1400
8. Informācija par saņemtajiem piedāvājumiem:
Nr.
p.k.
1.

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas
veids

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

Iepirkuma daļa,
par kuru
iesniegts
piedāvājums

SIA "Purnavu
muiža"

EIS sistēmā

01.10.2018.
plkst. 10:16

2.

Cena EUR,
bez PVN
70031,33

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Valsts meža dienests, Rīgā, 13.janvāra ielā
15, 01.10.2018. plkst.1400, EIS (elektronisko iepirkumu sistēmā) e-konkursu apakšsistēmā.
10. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
10.1. Prasības pretendentiem:
“13.9. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības
tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases
dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi
jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

16. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts uzņēmējdarbības
veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
komersantu reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju
paredz).
17. Pretendentam nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie
nosacījumi Pretendenta izslēgšanai no dalības atklātā konkursā.
23.1.Pretendenta sagatavots un parakstīts pieteikums.
23.3.Pretendenta sagatavots un parakstīts tehniskais piedāvājums.
23.4. Pretendenta sagatavots un parakstīts finanšu piedāvājums.
23.8.Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno auduma/apģērba ražotāja izsniegtu
dokumentu un/vai sertificētas laboratorijas testēšanas pārskatu (oriģinālu vai kopiju) par
auduma tehniskajiem parametriem kvalitāti/sastāvu. Iesniegtajā dokumentācijā esošajiem
auduma raksturlielumiem jāatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajiem auduma
raksturojuma kritērijiem.
23.10.Piedaloties iepirkumā Pretendents iesniedz gatava izstrādājuma komplekta paraugu (bez
apdrukas), kas raksturo apģērba funkcionalitāti, piegriezumu un izstrādājuma kvalitāti
(precīzs, piedāvājuma atbilstošs).”
10.2. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi pasūtītājs veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
42.pantā noteikto kārtību.
10.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma 26.6.punkts – Komisija izvērtē Tehnisko
piedāvājumu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. No iesniegtajiem
piedāvājumiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija izvēlēsies
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.4. Komisija izvērtēja pretendenta SIA “Purnavu muiža” atbilstību nolikumā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām, izvērtējot pievienotos dokumentus un iesniegto piedāvājumu,
komisija konstatēja, ka pretendents SIA “Purnavu muiža” ir iesniedzis nepieciešamos
dokumentus un atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Komisija pārbaudīja pretendenta
SIA “Purnavu muiža” pārstāvēttiesīgās personas Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā.
10.5. Komisija izvērtēja pretendenta SIA “Purnavu muiža” tehniskā piedāvājuma atbilstību
tehniskās specifikācijas prasībām. Pārbaudot pretendenta tehniskā piedāvājuma
atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, komisija konstatē, ka pretendenta SIA
“Purnavu muiža” tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
10.6. Komisija, pārbaudīja pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un konstatēja, ka SIA
„Purnavu muiža” (reģ.Nr. 40103160117) iesniegtā piedāvājuma cena iepirkuma 2.daļā
ir EUR 70031,33 (septiņdesmit tūkstoši trīsdesmit viens euro 33 euro centi) bez PVN.
Pretendents SIA “Purnavu muiža” savā piedāvājumā nav pieļāvis aritmētiskās kļūdas.
Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 26.6.punktu, komisija nosaka piedāvājumu, kas
atbilst visām pretendenta atlases un piedāvājuma tehniskās specifikācijas prasībām, izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām,
komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar atklāta konkursa
nolikuma 26.7.punktu:
“ 26.7. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem:
26.7.1. apģērba funkcionalitāte (Pretendenta iesniegtā parauga vērtējums) – vērtējumā
maksimāli iegūstami 15 punkti.
26.7.2. apģērba vizuāli estētiskais noformējums (Pretendenta iesniegtā parauga
vērtējums) – vērtējumā maksimāli iegūstami 15 punkti.
26.7.3. piedāvājuma cena – maksimāli iegūstami 70 punkti.
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26.7.4. Apģērba funkcionalitāte un apģērba vizuāli estētiskais noformējums tiks vērtēts,
pamatojoties uz Pretendenta iesniegto informāciju, atbilstoši iesniegtajam paraugam
un zīmējumam/skicei, piešķirot balles 0 - 5, kur 0 – ja paraugs vai zīmējums/skice
nav iesniegti, 1 – zemākais vērtējums, 5 – augstākais vērtējums, aprēķinot vidējo
komisijas vērtējumu.
26.7.5. Piešķirtais punktu skaits vērtētajiem rādītājiem punktos tiks aprēķināts pēc
formulas:
Punktu skaits = Vidējais komisijas vērtējums ballēs x 15/ 5
26.7.6. Piedāvājumam ar viszemāko izvērtējamo cenu tiks piešķirti 70 punkti. Pārējo
Pretendentu piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti pēc formulas:
Iegūtais punktu skaits = 70 x (Cmin / Ca), kur
Cmin – mazākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem
Ca – vērtējamā Pretendenta piedāvātā izvērtējamā cena”
Pretendenta SIA “Purnavu
muiža” piedāvājums par
iepirkuma procedūras 2.daļu
Komisijas vidējais vērtējums –
Apģērba funkcionalitāte

15

Komisijas vidējais vērtējums –
Apģērba vizuāli estētiskais
noformējums

14.4

Piedāvājuma cena
Iegūtais punktu skaits = 70 x
(Cmin / Ca), kur
Cmin – mazākā piedāvātā cena
no visiem piedāvājumiem

70031,33

70

Ca – vērtējamā Pretendenta
piedāvātā izvērtējamā cena
Kopā punkti:

99.4

10.7. Ņemot vērā augstākminēto, pretendents SIA “Purnavu muiža” iepirkuma 2.daļā
kopvērtējumā ir ieguvis 99.4 punktus. Kaut gan iepirkuma 2.daļā ir iesniegts tikai viens
piedāvājums, tas ir atbilstošs visām nolikuma prasībām, līdz ar to komisija vienbalsīgi
nolēma, ka līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam SIA “Purnavu
muiža”. Komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu pārbaudīja, vai
pretendenta SIA “Purnavu muiža” iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. Komisija
uzskata, ka pretendenta SIA “Purnavu muiža” iesniegtais piedāvājums nešķiet nepamatoti
lēts.
10.8. Komisija pārbauda, vai pretendentam SIA “Purnavu muiža” nepastāv Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi - piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā (2018.gada 01.oktobrī) un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., 2018.gada 03.oktobrī. Konkursa komisija
secināja, ka saskaņā ar pārbaudīto, izvērtēto informāciju, pretendentam SIA “Purnavu
muiža” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas
nosacījumi.
10.9. Ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā
noteikto pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, komisija pārliecinājās,
vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti,
vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas. Izvērtējot
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pārbaudes rezultātus komisija konstatēja, ka pretendentam SIA “Purnavu muiža” un tā
valdes priekšsēdētājam nav piemērotas sankcijas.
10.10. Pretendenti, kuru iesniegtie kvalifikācijas dokumenti neatbilst atklāta konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām: nav
10.11. Pretendenti, kuru iesniegtais piedāvājums neatbilst/daļēji neatbilst atklāta konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām: nav
10.12. Noraidītie pretendenti, noraidīšanas iemesls: nav
10.13. Pretendenti, kuru iesniegtajā piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas: nav
10.14. Publisko iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: nav
konstatētas neatbilstības
10.15. Nepamatoti lēts piedāvājums: nav konstatēts
10.16. Iepirkuma pārtraukšana/izbeigšana: Ņemot vērā to, ka atklāta konkursa 1.daļā netika
iesniegts neviens piedāvājums, komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
8.panta septītās daļas 7.punktu, nolēma piemērot sarunu procedūru, uzaicinot uz
sarunām Pasūtītāja izraudzītus piegādātājus, atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017.
noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
noteiktajam.
10.17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav konstatēti
11. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.10.2018.
12. Lai gan atklātam konkursam iepirkuma 2.daļā saņemts tikai viens atbilstošs piedāvājums,
komisija uzskata, ka saskaņā ar 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu nav pamata pārtraukt
iepirkuma procedūru attiecīgajā iepirkuma daļā, jo nolikuma II., III. un IV.sadaļā izvirzītās
kvalifikācijas prasības nevarēja radīt nepamatotus ierobežojumus iespējamo piegādātāju
lokam, kā arī atklāta konkursa norises laikā netika uzdoti ieinteresēto pretendentu papildu
jautājumi.
13. Lēmums, lēmuma pamatojums:
Ievērojot minēto un komisijas sēdē izvērtēto, komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta
28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
18.punktu un atklāta konkursa nolikuma 27.1.punktu, vienbalsīgi pieņēma lēmumu:
1) pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1.apakšpunktu, izbeigt iepirkuma
1.daļu, jo netika iesniegts neviens piedāvājums;
2) iepirkuma 2.daļā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Purnavu muiža”
(Reģ.Nr.40103160117) par piedāvāto līgumcenu EUR 70031,33 (septiņdesmit
tūkstoši trīsdesmit viens euro 33 euro centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns
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