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
„Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu nodalījumu joslās
ar traktortehniku nesasniedzamās vietās”
(ID. Nr. VAS „LAU” 2016/73)
Ziņojums
(Komisijas sēdes Protokols Nr.2)
Rīgā, 2016.gada 29.jūlijā
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2016.gada 8.jūlija
rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2016-173.1 (turpmāk - Rīkojums), sēdē
piedalās iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu:
Komisijas priekšsēdētājs:

Jānis Padēls, Publisko iepirkumu
Publisko iepirkumu daļas vadītājs;

Komisijas locekļi:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists;
Evija Rikveile, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu līgumu kontroles daļas vadītāja;
Sanda Vasiļjeva-Ozola, Ražošanas departamenta
projektu vadītāja;

Komisijas sekretārs:

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

departamenta

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” 2016/73;
 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 15.07.2016.;
 Līguma priekšmeta apraksts: „Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu nodalījumu joslās
ar traktortehniku nesasniedzamās vietās”;
 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 27.jūlija plkst.10:00.
Sēdē piedalās visi komisijas locekļi: Jānis Padēls, Kristaps Juškevics, Evija Rikveile, Sanda
Vasiļjeva-Ozola, un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus (turpmāk - Komisija).

2. Piedāvājumu vērtēšana:
Ziņo Komisijas priekšsēdētājs Jānis Padēls: līdz 2016.gada 27.jūlija plkst. 10:00, ņemot vērā
iepirkuma „Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu nodalījumu joslās ar traktortehniku
nesasniedzamās vietās” piedāvājumu reģistru, tika iesniegti 4 (četri) Pretendentu piedāvājumi:
Nr.
p.k.

Pretendents

Iesniegšanas datums/laiks

1.

SIA “Vylki”, reģ.Nr. 42403039014

26.07.2016. plkst. 08:34

2.

A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852

26.07.2016. plkst. 13:02

3.

SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818

27.07.2016. plkst. 08:01

4.

SIA “9922”, reģ.Nr. 40103650344

27.07.2016. plkst. 09:18

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma dokumentos
izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem.
Komisijas locekļi: ar 4 (četrām) 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: 4 (četrām) 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 15.07.2016. Veicot pārbaudi, Komisija
nekonstatē Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esību.
SIA “Vylki”, reģ.Nr. 42403039014, minētā Pretendenta piedāvājumā norādītā informācija par
Pretendenta iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015., kā arī 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanai)
veiktajiem kvalitatīvajiem pakalpojumiem, neatbilst (nav izpildīts) Nolikuma 4.2.2. un 5.2.3.apakšpunkta
prasībai.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem
lēmumu, ka Pretendenta SIA “Vylki”, reģ.Nr. 42403039014, piedāvājums neatbilst Nolikumā
izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām (nav izpildīta Nolikuma 4.2.2. un 5.2.3.apakšpunkta
prasība). Tādejādi iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā
ietvertajiem nosacījumiem, neturpina vērtēt SIA “Vylki”, reģ.Nr. 42403039014, piedāvājumu.
Izvērtējot pārējo Pretendentu piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu A/S “FERRUS”,
reģ.Nr. 40003444852, SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818, SIA “9922”, reģ.Nr. 40103650344,
piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem
lēmumu, ka Pretendentu A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818,
SIA “9922”, reģ.Nr. 40103650344, piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajām atlases (kvalifikācijas)
prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, turpina vērtēt
piedāvājumus.
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2.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:
Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu „Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu
nodalījumu joslās ar traktortehniku nesasniedzamās vietās” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā
noteiktajām prasībām.
SIA “9922”, reģ.Nr. 40103650344, saskaņā ar Nolikuma 5.3.punktu, minētā Pretendenta
piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, t.i., Nolikuma 2.pielikumam.
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā nav norādīta visa Nolikuma 2.pielikumā minētā informācija.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem
lēmumu, ka Pretendenta SIA “9922”, reģ.Nr. 40103650344 piedāvājums neatbilst izvirzītajām
tehniskajām prasībām. Tādejādi iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un
iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, neturpina vērtēt SIA “9922”, reģ.Nr. 40103650344,
piedāvājumu.
Izvērtējot A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, piedāvājumu, tika konstatēts, ka A/S
“FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4
(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka A/S “FERRUS”, reģ.Nr.
40003444852, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz
Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt A/S
“FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, piedāvājumu.
Izvērtējot SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA “Clean
R”, reģ.Nr. 40003682818, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 (četrām)
balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA “Clean R”, reģ.Nr.
40003682818, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz
Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA “Clean
R”, reģ.Nr. 40003682818, 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
vērtējamā Pretendenta finanšu piedāvājumā nekonstatēja aritmētiskās kļūdas.
Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu “Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu
nodalījumu joslās ar traktortehniku nesasniedzamās vietās” vērtēšanu:
Nr.
p.k.

Pretendents

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN par 1 m2

1.

A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852

0.03

2.

SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818

0.10

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka A/S “FERRUS”,
reģ.Nr. 40003444852, SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818, finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma
prasībām un, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu ir A/S “FERRUS”, reģ.Nr.
40003444852, ar piedāvāto cenu EUR bez PVN par 1 m2 0.03 (nulle euro 03 centi ).
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem
lēmumu, ka A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818, finanšu
piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām un, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu
organizētā iepirkuma „Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu nodalījumu joslās ar traktortehniku
nesasniedzamās vietās” ir A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, ar piedāvāto cenu EUR bez PVN par 1
m2 0.03 (nulle euro 03 centi ).
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3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana:
Komisija, attiecībā uz organizētā iepirkuma „Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu
nodalījumu joslās ar traktortehniku nesasniedzamās vietās” Pretendentu A/S “FERRUS”, reģ.Nr.
40003444852, pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8.² panta 5. daļas 1., 2. un 3. punktā minētos apstākļu
esību uz 2016.gada 29.07.2016. Uz Pretendentu A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852, 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 „Zāles pļaušana ar roku
darbu valsts autoceļu nodalījumu joslās ar traktortehniku nesasniedzamās vietās”, (ID.Nr. VAS „LAU”
2016/73) Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām,
Komisijas locekļi ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi:
NOLĒMA:
1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt ar A/S “FERRUS”, reģ.Nr. 40003444852,
par kopējo summu EUR 10 200,00 (desmit tūkstoši divi simti euro 00 centi) bez PVN;
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 priekšsēdētājs:

_____/personiskais paraksts/______/Jānis Padēls/

Komisijas locekļi:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

_____/personiskais paraksts/______/Evija Rikveile/
_____/personiskais paraksts/______/Sanda Vasiļjeva-Ozola/
Komisijas sekretārs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

NORAKSTS PAREIZS
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
iepirkumu komisijas sekretārs
K.Juškevics___________________
Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā
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