LĒMUMS
par iepirkuma „Darba apavu piegāde” rezultātiem
Rīgā
2018.gada 18.decembrī
Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2018/19
Iepirkuma procedūra, veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma izsludināšanas datums: 05.12.2018. (www.iub.gov.lv)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.12.2018. plkst.11:00
Pasūtītājs: Valsts meža dienests
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: Valsts meža dienesta 03.12.2018. rīkojums
Nr.197 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam par darba apavu piegādi”
7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 18.decembris
8. Iepirkuma priekšmets: Valsts meža dienesta funkciju veikšanai nepieciešamo darba apavu –
ādas šņorzābaku 407 pāru piegāde, atbilstoši nolikuma prasībām un saskaņā ar Tehniskajā
specifikācijā un Līguma projektā paredzētajiem nosacījumiem.
9. Pretendenta izvēles kritēriji: Komisija no Piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu
atlases, kvalifikācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 51.panta ceturtajā daļā noteikto, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo
cenu.
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 “Euroskor Latvijā”
Reģ.Nr.40003044100

14.12.2018.
plkst. 09:02

41921.00

2.

SIA “B&B Tools Latvia”
Reģ.Nr.450003557991

14.12.2018.
plkst. 15:27

21408.00

3.

SIA “GRIF”
Reģ.Nr.40103003522

17.12.2018.
plkst. 10:04

23467.62

4.

SIA “UNI Projects”
Reģ.Nr.40203048213

17.12.2018.
plkst. 10:35

17912.07

5.

SIA “Brief”
Reģ.Nr.40103935776

17.12.2018.
plkst. 10:37

26052.07

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

11. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
11.1.Komisija izvērtēja pretendentu SIA “Euroskor Latvijā”, SIA “B&B Tools Latvia”, SIA
“GRIF”, SIA ”UNI Projects”, SIA “Brief” atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām
un iesniegto piedāvājumu, komisija konstatēja, ka pretendenti SIA “Euroskor Latvijā”, SIA “B&B
Tools Latvia”, SIA “GRIF”, SIA ”UNI Projects”, SIA “Brief” ir iesnieguši nepieciešamos
dokumentus un atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Komisija pārbaudīja
pretendentu SIA “Euroskor Latvijā”, SIA “B&B Tools Latvia”, SIA “GRIF”, SIA ”UNI Projects”,
SIA “Brief” pārstāvēttiesīgās personas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
11.2. Komisija izvērtēja pretendentu SIA “Euroskor Latvijā”, SIA “B&B Tools Latvia”, SIA
“GRIF”, SIA ”UNI Projects”, SIA “Brief” tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās
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specifikācijas prasībām (2.pielikums). Pārbaudot pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību
tehniskās specifikācijas prasībām, komisija konstatē, ka pretendenta SIA “Euroskor Latvijā”
tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Pretendenta SIA “B&B Tools Latvia” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas:
• pozīcijā “Zābaku virsas raksturojums” zābaku virsas augstums (prasīts 150±10 mm), taču
pretendents SIA “B&B Tools Latvia” piedāvā zābakus ar virsas augstumu 110±4 mm;
• pozīcijā “Iekšējā zole” - iekšējai zolei nav gela spilvena papēža amortizācijai;
• pozīcijā “Zābaku virsas materiāls” - zābaka mēle nav no mīkstas dabīgās ādas;
• pozīcijā “Zābaku aizdare” - piedāvātajiem apaviem nav caurslīdošu āķu pāri;
• lietošanas instrukcija netiek piedāvāta latviešu valodā;
līdz ar to iepirkuma komisija secina, ka pretendenta SIA „B&B Tools Latvia”
(reģ.Nr.450003557991) piedāvājums nav atbilstošs Iepirkumā noteiktajām tehniskās
specifikācijas prasībām.
Pretendenta SIA “GRIF” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas:
• pozīcijā “Iekšējā zole” - iekšējai zolei nav gela spilvena papēža amortizācijai;
• pozīcijā “Zābaku virsas materiāls” – zābaka augšējā mala un mēle nav no mīkstas dabīgās
ādas;
līdz ar to iepirkuma komisija secina, ka pretendenta SIA „GRIF” (reģ.Nr.40103003522)
piedāvājums nav atbilstošs Iepirkumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
Pretendenta SIA “UNI Projects” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas:
• pozīcijā “Zābaku virsas raksturojums” zābaku virsas augstums (prasīts 150±10 mm), taču
pretendents SIA “UNI Projects” piedāvā zābakus ar virsas augstumu 130 mm;
• pozīcijā “Iekšējā zole” - iekšējai zolei nav gela spilvena papēža amortizācijai;
• pozīcijā “Zābaku virsas materiāls” – zābaka augšējā mala un mēle nav no mīkstas dabīgās
ādas;
• pozīcijā “Zābaku aizdare” - piedāvātajiem apaviem nav caurslīdošu āķu pāri;
• lietošanas instrukcija - nav norādīts kādā valodā pieejama;
līdz ar to iepirkuma komisija secina, ka pretendenta SIA „UNI Projects”
(reģ.Nr.40203048213) piedāvājums nav atbilstošs Iepirkumā noteiktajām tehniskās
specifikācijas prasībām.
Pretendenta SIA “Brief” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas:
• pozīcijā “Zābaku virsas raksturojums” zābaku virsas augstums (prasīts 150±10 mm), taču
pretendents SIA “Brief” piedāvā zābakus ar virsas augstumu 128±4 mm;
• pozīcijā “Iekšējā zole” - iekšējai zolei nav gela spilvena papēža amortizācijai;
• pozīcijā “Zābaku aizdare” - piedāvātajiem apaviem ir tikai 3 cilpu pāri, nevis vismaz 5 kā
prasīts tehniskajā specifikācijā;
• lietošanas instrukcija - nav norādīts kādā valodā pieejama;
līdz ar to iepirkuma komisija secina, ka pretendenta SIA „Brief” (reģ.Nr.40103935776)
piedāvājums nav atbilstošs Iepirkumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
11.3. Komisija izvērtēja pretendenta SIA “Euroskor Latvijā” iesniegto finanšu piedāvājumu,
konstatē, ka pretendenta SIA „Euroskor Latvijā” (reģ.Nr. 40003044100) iesniegtā piedāvājuma
cena ir EUR 41921,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit viens euro 00 euro centi)
bez PVN. Pretendents SIA “Euroskor Latvijā” savā finanšu piedāvājumā nav pieļāvis aritmētiskās
kļūdas.
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 16.punktu, komisija, no piedāvājumiem, kas atbilst visām
pretendentu atlases, kvalifikācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām, izvēlas piedāvājumu ar
viszemāko kopējo cenu. Ņemot vērā augstākminēto un to, ka pretendenta SIA “Euroskor Latvijā”’
piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka līguma slēgšanas tiesības būtu
piešķiramas pretendentam SIA “Euroskor Latvijā”.
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11.4. Komisija pārbaudīja, vai Pretendentam SIA „Euroskor Latvijā” nepastāv Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi - piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā (2018.gada 17.decembrī) un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., 2018.gada 18.decembrī.
Komisija secina, ka saskaņā ar pieejamo informāciju, Pretendentam SIA „Euroskor
Latvijā” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
12.Pasūtītāja pieņemtais lēmums un tā motivācija:
Ievērojot minēto un komisijas sēdē izvērtēto, komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 9.panta trīspadsmito daļu, nolikuma 16.punktu un 17.1.punktu, vienbalsīgi pieņem lēmumu
piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Euroskor Latvijā” (Reģ.Nr. 40003044100) par piedāvāto
līgumcenu EUR 41921,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit viens 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
Komisijas locekļi:

N.Jurkāns
A.Putekle
I.Ragovičs

Komisijas locekle, sekretāre

L.Belindževa

