VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530
Tālr. +371 6 7249238, fakss: +371 6 7249646, e-pasts: lau@lau.lv, www.lau.lv

NORAKSTS
organizētā iepirkuma

„Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei”
(ID. Nr. VAS „LAU” 2016/75)

Ziņojums
(Komisijas sēdes Protokols Nr.2)
Rīgā, 2016.gada 19.jūlijā
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2016.gada 22.jūnija
rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2016-161.1 (turpmāk - Rīkojums), sēdē
piedalās iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu:
Komisijas priekšsēdētāja:

Anastasija Udalova, Publisko iepirkumu departamenta
direktore;

Komisijas locekļi:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists;
Evija Rikveile, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu līgumu kontroles daļas vadītāja;
Ginta Pīlupa, Plānošanas analīzes daļas vadītāja;

Komisijas sekretārs:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists.

Dienas kārtībā:
1. Vispārīgie jautājumi;
2. Piedāvājumu vērtēšana;
2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude;
2.2. Pretendentu atlase;
2.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;
2.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana;
3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana.
1. Vispārīga informācija par iepirkumu:
 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2016/75;
 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 06.07.2016.;
 Līguma priekšmeta apraksts: „Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai sālssmilts kaisītāju iegādei”;
 Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 pantā noteiktajai
kārtībai;
 Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu;
 Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils ielā 4,
1.stāvā;
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 18.jūlija plkst.10:00.
Sēdē piedalās trīs komisijas locekļi: Kristaps Juškevics, Evija Rikveile, Ginta Pīlupa, un tā ir
tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus (turpmāk - Komisija).
Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktā noteikto, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” Publisko iepirkumu departamenta direktores Anastasijas Udalovas prombūtnē

aizvieto VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Publisko iepirkumu departamenta Publisko iepirkumu daļas
iepirkumu speciālists Kristaps Juškevics.
2. Piedāvājumu vērtēšana:
Ziņo Komisijas priekšsēdētājas p.i. K.Juškevics: līdz 2016.gada 18.jūlija plkst. 10:00, ņemot
vērā iepirkuma „Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei”
piedāvājumu reģistru, tika iesniegti 4 (četri) Pretendentu piedāvājumi:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Pretendents
SIA "SEB līzings", reģ.nr. 50003334041
SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394
SIA "DNB līzings", reģ.nr. 40003659898
SIA “SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524

Iesniegšanas datums/laiks
15.07.2016. plkst. 13:11
18.07.2016. plkst. 08:30
18.07.2016. plkst. 09:51
18.07.2016. plkst. 09:52

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma dokumentos
izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem.
Komisijas locekļi: ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu
uzsākt vērtēšanu pa posmiem.
2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi. Komisija
pārbauda vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.
Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām
noformējuma prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām,
turpina Pretendentu vērtēšanu.
2.2. Pretendentu atlase:
Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu atlases pārbaudi. Komisija pēc iesniegtajiem
Pretendentu atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām.
Pretendentu atlases laikā Komisija uz Pretendentiem pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8.²
panta piektās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto apstākļu esību uz 06.07.2016. Veicot pārbaudi, Komisija
nekonstatē Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esību.
Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajām
atlases (kvalifikācijas) prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma
prasībām, turpina vērtēt piedāvājumus.
2.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:
Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu „Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga
saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā un 3.pielikumā
noteiktajām prasībām.
Izvērtējot SIA "SEB līzings", reģ.nr. 50003334041, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "SEB
līzings", reģ.nr. 50003334041, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 3 (trīs)
balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "SEB līzings", reģ.nr.
50003334041, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz
Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "SEB
līzings", reģ.nr. 50003334041, piedāvājumu.
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Izvērtējot SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "OP
Finance", reģ.nr. 40103199394, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 3
(trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "OP Finance", reģ.nr.
40103199394, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz
Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "OP
Finance", reģ.nr. 40103199394, piedāvājumu.
Izvērtējot SIA "DNB līzings", reģ.nr. 40003659898, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA
"DNB līzings", reģ.nr. 40003659898, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar:
3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "DNB līzings", reģ.nr.
40003659898, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz
Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "DNB
līzings", reģ.nr. 40003659898, piedāvājumu.
Izvērtējot SIA “SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524, piedāvājumu, tika konstatēts,
ka SIA “SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām.
Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA
“SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām
prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā
ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA “SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524,
piedāvājumu.
2.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
Komisija, pamatojoties uz iepirkuma dokumentāciju, pārbauda vai vērtējamos Pretendentu
piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu:

Pretendenta nosaukums

SIA
“SWEDBANK
LĪZINGS”,
reģ.nr.
40003240524

SIA "OP
Finance",
reģ.nr.
40103199394

SIA "DNB
līzings",
reģ.nr.
40003659898

SIA "SEB
līzings",
reģ.nr.
50003334041

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērv.

1

Pievienotā likme
Samaksāto procentu
kopsumma par visu 36
mēnešu periodu (pieņemot, ka

%

0.99%

0.69%

1.15%

0.740%

EUR

5 415.39

4 618.03

6 321.58

4 012.08

%

0.100%

0.053%

0.100%

0.000%

EUR

354.00

225.00

354.00

0.00

5 769.39

4 843.03

6 675.58

4 012.08

2

pirmais maksājums ir 20% no
summas ar PVN)

3

Līguma komisijas maksa par
Finanšu līzinga noformēšanu
un līguma sagatavošanu
(procenti no kredīta summas)
(bez PVN)

Rezultāts (piedāvājums ar
viszemāko cenu)

SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394 piedāvājumā tika konstatēta aritmētiskā kļūda,
Komisija kā aritmētisko kļūdu labo SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394, finanšu piedāvājuma
pozīciju:
1) “Samaksāto procentu kopsumma par visu 36 mēnešu periodu (pieņemot, ka pirmais maksājums
ir 20% no summas ar PVN)” EUR 4 618.03 uz EUR 3 694.43;
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2) “Līguma komisijas maksa par Finanšu līzinga noformēšanu un līguma sagatavošanu (procenti
no kredīta summas) (bez PVN)” EUR 225.00 uz EUR 187.62;
3) “Rezultāts (piedāvājums ar viszemāko cenu)” EUR 4 843.03 uz EUR 3 882.05.
Pretendentu SIA “SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524, SIA "DNB līzings", reģ.nr.
40003659898, SIA "SEB līzings", reģ.nr. 50003334041, finanšu piedāvājumos netika konstatētas
aritmētiskās kļūdas.
Pamatojoties uz Nolikuma 6.5.5.apakšpunktu un Publisko iepirkumu likuma 56. panta trešo daļu,
Komisija turpina vērtēt Pretendentu finanšu piedāvājumus, ņemot vērā veiktos labojumus:

Pretendenta nosaukums
Nr.
p.k.
1

2

SIA
“SWEDBANK
LĪZINGS”,
reģ.nr.
40003240524

SIA "OP
Finance",
reģ.nr.
40103199394

SIA "DNB
līzings",
reģ.nr.
40003659898

SIA "SEB
līzings",
reģ.nr.
50003334041

Rādītājs

Mērv.

Pievienotā likme
Samaksāto procentu
kopsumma par visu 36
mēnešu periodu (pieņemot, ka

%

0.99%

0.69%

1.15%

0.740%

EUR

5 415.39

3 694.43

6 321.58

4 012.08

%

0.100%

0.053%

0.100%

0.000%

EUR

354.00

187.62

354.00

0.00

5 769.39

3 882.05

6 675.58

4 012.08

pirmais maksājums ir 20% no
summas ar PVN)

3

Līguma komisijas maksa par
Finanšu līzinga noformēšanu
un līguma sagatavošanu
(procenti no kredīta summas)
(bez PVN)

Rezultāts (piedāvājums ar
viszemāko cenu)

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka SIA “SWEDBANK
LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524, SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394, SIA "DNB līzings", reģ.nr.
40003659898, SIA "SEB līzings", reģ.nr. 50003334041, finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām
un, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu ir SIA "OP Finance", reģ.nr.
40103199394, ar piedāvāto cenu EUR 3 882.05.
Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu,
ka SIA “SWEDBANK LĪZINGS”, reģ.nr. 40003240524, SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394, SIA
"DNB līzings", reģ.nr. 40003659898, SIA "SEB līzings", reģ.nr. 50003334041, finanšu piedāvājumi
atbilst Nolikuma prasībām un, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu organizētā
iepirkuma „Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei” ir SIA
"OP Finance", reģ.nr. 40103199394, ar piedāvāto cenu EUR 3 882.05.
3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana:
Komisija, attiecībā uz organizētā iepirkuma „Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga
saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei” Pretendentu SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394,
pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8.² panta 5. daļas 1., 2. un 3. punktā minētos apstākļu esību uz
2016.gada 19.07.2016. Uz Pretendentu SIA "OP Finance", reģ.nr. 40103199394, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā
norādīto izslēgšanas gadījumu esība.
Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” organizētā iepirkuma „Līzinga kompānijas izvēle
finanšu līzinga saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei”, (ID.Nr. VAS „LAU” 2016/75) Pretendentu
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iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām, Komisijas locekļi ar 3 (trīs)
balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi:
NOLĒMA:
1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt ar SIA "OP Finance", reģ.nr.
40103199394, par kopējo summu EUR 3 882.05 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi
euro 05 centi) bez PVN (nav paredzēta rezerve EURIBOR likmes maiņai visa līguma darbības
laikā);
2) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu;
3) ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo paziņojumu
par noslēgto līgumu IUB mājas lapā;


Citu jautājumu vai iebildumu nav.

Komisijas priekšsēdētājas p.i.:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisijas locekļi:

_____/personiskais paraksts/______/Evija Rikveile/

_____/personiskais paraksts/______/Ginta Pīlupa/

Komisijas sekretārs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

NORAKSTS PAREIZS
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
iepirkumu komisijas sekretārs
K.Juškevics___________________
Rīgā, 2016. gada 19. jūlijā
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