Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Vides serviss”
Reģ. nr. LV 43603000807
Salātu iela 7a, Bauska, LV-3901
Tālrunis: 63960613, fakss: 63960614, e-pasts: pasts@videsserviss.lv

Iepirkuma komisijas ziņojums
Bauskā, 2017.gada 18. aprīlī

1.
2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: VS 2017/2
PASŪTĪTĀJS
SIA „VIDES SERVISS”
Pasūtītāja rekvizīti:

Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901
Reģ.Nr.360300080, LV 43603000807

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 639 60613
Fakss: 639 60614
E-pasts: pasts@videsserviss.lv

3.

Iepirkuma priekšmets: Divu jaunu
piegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ;

4.
5.

komunālo darbu veikšanai paredzēto traktoru

CPV kods: 34000000-7;
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss

6.

Paziņojuma publicēšana IUB - Paziņojums par līgumu publicēts UIB biroja tīmekļvietnē 21.03.2017

7.

Iepirkuma komisija izveidota ar SIA „Vides serviss” valdes locekles L.Tijones 2017.gada
01.marta rīkojumu Nr.1.7/26

8.

Iepirkumu komisijas sastāvs:
komisijas priekšsēdētāja Larisa VILKA, ekonomiste
komisijas locekle Tatjana Šterna, galvenā grāmatvede
komisijas loceklis Dzintars Kļava, atkritumu nodaļas vadītājs
komisijas loceklis Raimonds Bitins, labiekārtošanas un būvniecības nodaļas vadītājs
komisijas loceklis Māris Šulcs, namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
komisijas sēdes Inese Straujā, lietvedības speciāliste
protokolētāja

9.

Visās Atklātā konkursa “Divu jaunu komunālo darbu veikšanai paredzēto traktoru
piegāde”, ID - VS2017/2, sēdēs piedalījās iepirkumu komisija piecu komisijas locekļu sastāvā, un
tā lēma sēdēs paredzētos jautājumus.
1

10.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 11. aprīlim, plkst. 14:00, SIA „Vides
serviss”, Salātu ielā 7a, Bauskā

11.

Piedāvājuma atvēršanas vieta 2017. gada 11. aprīlis plkst. 14:00, SIA „Vides serviss”
8.kabinetā, Salātu ielā 7a, Bauskā.

12.

Piedāvājumi saņemti no diviem pretendentiem:
1)

SIA ARME, Reģ.Nr.40003814527, Kopiela1, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018;

2)

SIA STOLLER, Re’.Nr.40003226944, Krasta iela 42, Rīga, LV-1003;
Piedāvājums/

Nr.p.k.

Piedāvājumu iesniedzējs

tehniku
nosaukums

Piedāvājuma
cena

Garantijas
laiks

Tehnikas
piegādes
termiņš

(bez PVN)

1

SIA ARME,
Reģ.Nr.40003814527

Stiga Titan
740DCR

63000.00

12.men.

40.kal. d.

2

SIA STOLLER,
Re’.Nr.40003226944

Kubota

52640.00

24.mēn

60.kal.d.

13.

F 3090

Piedāvājumu vērtēšana :

Kritēriji, kuri tika izmantoti piedāvājumu salīdzināšanai ar mērķi noteikt visizdevīgāko
saimniecisko piedāvājumu, pielietojot izdevīguma punktu metodi
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājuma izvēlēs kritēriji un to skaitliskās vērtības:
I.
II.

piegādes cena (īpatsvars 40 punkti);
tehniskās īpašības (īpatsvars 25 punkti);

III.

funkcionālās īpašības(īpatsvars 15 punkti);

IV.

tehniskās apkopes iespējas un izmaksas (īpatsvars 10 punkti);

V.

piegādes termiņš (īpatsvars 10 punkti).

Piezīme: Īpatsvaru vērtību kopējā summa ir 100. Par I. punktā minēto kritēriju maksimālo
punktu skaitu 40saņem piedāvājums ar viszemāko cenu, bet citu piedāvājumu punktu skaitu
nosaka pēc formulas:
(punktu skaits)=40x(viszemākā cena)/(piedāvājuma cena).
Par II-V. punktā minētajiem kritērijiem katrs komisijas loceklis novērtējumu veic atsevišķi un
komisijas gala vērtējums ir aritmētiski vidējais komisijas locekļu vērtējums. Komisija kritērijus,
kuri minēti II-VI. punktos, izskatīs, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentiem. Par izdevīgāko
tiks uzskatīts piedāvājums, kuram komisija piešķirs summāri vislielāko punktu skaitu.
Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits priekšroka tiks dota
pretendentam, kuram būs lielāks punktu skaits pēc kritērija I. (piedāvājuma cena).
Katrs komisijas loceklis individuāli vērtēja katru iesniegto piedāvājumu, ņemot vērā
vērtēšanas kritērijus, ar mērķi noteikt visizdevīgāko saimniecisko piedāvājumu. Pēc visu

2

komisijas locekļu piedāvājumu novērtēšanas, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, komisija veica
visu komisijas locekļu vērtēšanas rezultātu apkopojumu.
Pēc komisijas rezultātu apkopojuma
Komisijas locekļu piedāvājumu vērtējumu kopsumma
SIA ARME, Reģ.Nr.40003814527
SIA STOLLER, Reģ.Nr.40003226944
Stiga Titan 740DCR
Kubota F 3090
93
80.4

1) SIA "ARME ” Reģ.Nr.40003814527, piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski
visizdevīgāko, jo iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma un Tehniskās
specifikācijas prasībām, kā arī kopējā iepirkuma komisijas vērtējumā saņem austāko
punktu skaitu 93 no 100;

2) SIA STOLLER, Reģ.Nr.40003226944 piedāvājums, kopējā iepirkuma komisijas
vērtējumā saņem punktu skaitu 80.4 no 100, jo iesniegtais piedāvājums vairākos
Tehniskās specifikācijas prasības punktos neatbilst pasūtītāja vajadzībām.

14.

Atbilstības pārbaude - vai uz pretendentu SIA „ARME”, kuram būtu jāpiešķir līguma
slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta (1) pirmajā un (2)
otrajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, pārkāpumi netiek konstatēti.

15.

Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
2017. gada 12. aprīlī nolemj - līguma slēgšanas tiesības par divu jaunu komunālo
darbu veikšanai paredzēto traktoru piegādi, saskaņā ar Atklātā konkursa “Divu jaunu
komunālo darbu veikšanai paredzēto traktoru piegāde” Tehnisko specifikāciju, piešķirt
SIA „ARME” Reģ. Nr. 40003814527., ar līguma summu 63000.00 EUR (sešdesmit trīs
tūkstoši eiro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, jo saņemtais piedāvājums
atzīts par saimnieciski izdevīgu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskai
specifikācijai.
Balsojums: Par pieci, pret nav, atturas nav.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētajā L.Vilka
63960622
larisa@videsserviss.lv
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