LĒMUMS
par iepirkuma „Darbinieku formas tērpu piegāde” rezultātiem
Rīgā
2018.gada 28.novembrī
Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2018/16
Iepirkuma procedūra, veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma izsludināšanas datums: 05.11.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 16.11.2018. plkst.10:00
Pasūtītājs: Valsts meža dienests
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: Valsts meža dienesta 04.09.2018. Rīkojums
Nr.138 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam par darbinieku formas tērpu
iegādi”
7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 28.novembrī
8. Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Valsts meža dienesta funkciju veikšanai
nepieciešamo darba formas tērpu komplektu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
8.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
8.1.1. iepirkuma 1.daļa “Formas tērpu komplektu piegāde” – 111 sieviešu komplektus
(žakete, bikses vai svārki) un 14 vīriešu komplektus (žakete, bikses);
8.8.2. iepirkuma 2.daļa “Vīriešu kreklu un sieviešu blūžu piegāde” – 111 sieviešu
komplektus (blūze ar garām piedurknēm, blūze ar ¾ piedurknēm) un 14 vīriešu komplektus
(krekls ar garām piedurknēm, krekls ar īsām piedurknēm).
9. Pretendenta izvēles kritēriji: Nolikuma 16.3.punkts – Komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu
atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst
Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.
10. Iesniegto piedāvājumu īss raksturojums:
Iepirkumā tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

1.

SIA “Lazarina”
Reģ.Nr.40103671990

14.11.2018.
plkst. 14:20

Pretendenta piedāvājums
Piedāvājuma cena par visu iepirkuma
apjomu (ieskaitot piegādes izmaksas) EUR
(bez PVN)
1.daļa – 18750.00
2.daļa – 5208.00

11. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
11.1. Komisija izvērtēja pretendenta SIA “Lazarina” atbilstību nolikumā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām, izvērtējot pievienotos dokumentus un iesniegto piedāvājumu, komisija
konstatēja, ka pretendents SIA “Lazarina” ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un atbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām. Komisija pārbaudīja pretendenta SIA “Lazarina”
pārstāvēttiesīgās personas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
11.2. Komisija izvērtēja pretendenta SIA “Lazarina” tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās
specifikācijas prasībām. Pārbaudot pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās
specifikācijas prasībām, komisija konstatēja, ka pretendenta SIA “Lazarina” tehniskais
piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
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11.3. Komisija, pārbaudīja pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu un konstatēja, ka SIA
„Lazarina” (reģ.Nr. 40103671990) iesniegtā piedāvājuma cena ir:
1) iepirkuma 1.daļā EUR 18750,00 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro
00 euro centi) bez PVN;
2) iepirkuma 2.daļā EUR 5208,00 (pieci tūkstoši divi simti astoņi euro 00 euro centi)
bez PVN.
Pretendents SIA “Lazarina” savā piedāvājumā nav pieļāvis aritmētiskās kļūdas. Saskaņā ar
iepirkuma nolikuma 16.3.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
16.4.punktu:
“ 16.4. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem:
16.4.1. apģērba funkcionalitāte (Pretendenta iesniegtā parauga vērtējums) – vērtējumā
maksimāli iegūstami 15 punkti.
16.4.2. apģērba vizuāli estētiskais noformējums (Pretendenta iesniegtā parauga vērtējums)
– vērtējumā maksimāli iegūstami 15 punkti.
16.4.3. piedāvājuma cena – maksimāli iegūstami 70 punkti.
16.4.4. 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.
16.4.5. Piešķirtais punktu skaits vērtētajiem rādītājiem punktos tiks aprēķināts pēc
formulas:
Punktu skaits = Vidējais komisijas vērtējums ballēs x 15/ 5
16.4.6. 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
“Lazarina” piedāvājums
iepirkuma 1.daļa

Pretendenta SIA
“Lazarina” piedāvājums
iepirkuma 2.daļa

Komisijas vidējais vērtējums – Apģērba
funkcionalitāte

10.8

10.8

Komisijas vidējais vērtējums – Apģērba vizuāli
estētiskais noformējums

10.8

10.8

18750,00

5208,00

70

70

91.6

91.6

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:

Ņemot vērā augstākminēto, pretendents SIA “Lazarina” kopvērtējumā iepirkuma 1.daļā ir
ieguvis 91.6 punktus un iepirkuma 2.daļā ir ieguvis 91.6 punktus. Kaut gan katrā iepirkuma daļā
ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tas ir atbilstošs visām nolikuma prasībām, līdz ar to komisija
vienbalsīgi nolemj, ka līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam SIA “Lazarina”.
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11.4. Komisija pārbaudīja, vai pretendentam SIA „Lazarina” nepastāv Publisko iepirkumu likuma
9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi - piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā (2018.gada 16.novembrī) un konstatēja, ka pretendentam SIA “Lazarina” ir nodokļu parāds
uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu (16.11.2018.), kas kopsummā pārsniedz 150
euro.
Ņemot vērā augstākminēto, komisija secina, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotās daļas 2.punktu pretendents SIA “Lazarina” ir izslēdzams no dalības
iepirkumā, jo saskaņā ar pieejamo informāciju ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā pretendentam SIA “Lazarina” ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
12.Pasūtītāja pieņemtais lēmums un tā motivācija:
Ievērojot minēto un komisijas sēdē izvērtēto, komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 9.panta trīspadsmito daļu, nolikuma 17.1.punktu, vienbalsīgi pieņēma lēmumu izbeigt
iepirkumu bez rezultāta.
Komisijas priekšsēdētāja
pienākumu izpildītāja
Komisijas locekļi:

I.Kaļinovska
A.Putekle
I.Ragovičs

Komisijas locekle, sekretāre

L.Belindževa

