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 atklāta konkursa
„Granulu piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām 2017./2018. gada
apkures sezonai”
(ID. Nr. VAS „LAU” 2017/67_AK)
ZIŅOJUMS
(Komisijas sēdes Protokols Nr.4)
Rīgā, 2017.gada 14.jūlijā
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada
23.februāra rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-46 (turpmāk Rīkojums), izveidota iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu:
Komisijas priekšsēdētājs:

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

Komisijas locekļi:

Guntis Karps, Valmieras ceļu rajona direktors;
Jānis Bāliņš, Tehniskā departamenta ēku ekspluatācijas
inženieris;
Jānis Padēls, Publisko iepirkumu departamenta Publisko
iepirkumu daļas vadītājs;
Aivars
Gorodničijs,
Administratīvi
juridiskā
departamenta jurists;
Ilgvars Muzikants, Tehniskā departamenta Kvalitātes
vadības sistēmas daļas vadītājs;

Komisijas sekretārs:

Kristaps Juškevics,
speciālists.

Iepirkumu

daļas

iepirkumu

Sēdē piedalās 5 (pieci) komisijas locekļi: Kristaps Juškevics, Guntis Karps, Jānis
Bāliņš, Jānis Padēls un Ilgvars Muzikants (turpmāk - Komisija) un tā ir tiesīga izlemt dienas
kārtībā paredzētos jautājumus.
Dienas kārtība:
1. Vispārīgi jautājumi.
2. SIA "Info dispecher" vēstulē minētās informācijas izvērtēšana.
3. Lēmuma pieņemšana.
1.Vispārīga informācija par iepirkumu
 Pasūtītājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2017/67_AK;
 Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss;
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 27/02/2017;
 Līguma priekšmeta apraksts: „Granulu piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
vajadzībām 2017./2018. gada apkures sezonai”;







Piedāvājuma izvēles kritēriji: katrā iepirkuma lotē atsevišķi ir piedāvājums ar
viszemāko cenu, lotes ietvaros vērtējot 1t cenu;
Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likumā1 noteiktajai
kārtībai;
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils
ielā 4, 1.stāvā, sēžu zālē;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28/03/2017 plkst.11:00;
2017.gada 14.jūnijā iepirkuma komisija nolēma par atklāta konkursa uzvarētājiem
pasludināt un līgumus slēgt lotē Nr.: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. ar
SIA "AKVARIUS", reģ.Nr.40103031530, (turpmāk - SIA "AKVARIUS"), un lotē
Nr.: 11., 12. un 13. ar SIA "Info dispecher", reģ.Nr.51503059221, (turpmāk –
SIA "Info dispecher").

2. SIA "Info dispecher" vēstulē minētās informācijas izvērtēšana
2.1. Komisijas priekšsēdētājs informē, ka 10/07/2017 ir saņemta SIA "Info dispecher"
2017.gada 10.jūlija vēstule Nr.78/2017 “Par atteikšanos slēgt līgumu” (turpmāk - Vēstule),
kurā norādīts, ka SIA "Info dispecher", saskaņā ar iepirkuma komisijas 2017.gada 14.jūnija
vēstuli Nr.A.1/2017-640 “Par atklāta konkursa „Granulu piegāde VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs” vajadzībām 2017./2018. gada apkures sezonai” rezultātu” (lotes Nr.11., 12., 13.)
un atklātā konkursa „Granulu piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām
2017./2018. gada apkures sezonai” (turpmāk – Atklāts konkurss) Nolikuma (turpmāk Nolikums) 10.5.punktu, informē Iepirkuma komisiju, ka SIA "Info dispecher" atsakās slēgt
līgumu Atklātā konkursa ietvaros.
Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka izvērtējot Vēstulē minēto informāciju, SIA "Info dispecher" Vēstule,
saskaņā ar Nolikuma 10.5.punktu, ir uzskatāma par atteikumu slēgt Atklātā konkursa līgumu
(lotēs Nr.11., 12., 13.).
2.2. Atbilstoši iepriekš minētā Nolikuma 10.5.punktam, ja izraudzītais Pretendents
atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu un Komisija ir
tiesīga pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš (attiecīgajā lotē Nr.11., 12.,
13.) piedāvājis viszemāko cenu, lotes ietvaros vērtējot 1t cenu.
Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš (attiecīgajā lotē Nr.11., 12., 13.)
piedāvājis viszemāko cenu, lotes ietvaros vērtējot 1t cenu.
3.Lēmuma pieņemšana
3.1. Komisija lotē Nr.11., 12. un 13. uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu
pārvērtēšanu, nevērtējot SIA "Info dispecher" piedāvājumu:
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Saskaņā ar 2016.gada 15.decembrī pieņemtā Publisko iepirkuma likuma (stājās spēkā 2017.gada 1.martā) Pārejas noteikumu
2.punktu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja
iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts pirms 2016.gada 15.decembrī pieņemtā Publisko iepirkuma
likuma spēkā stāšanās dienas (stājās spēkā 2017.gada 1.martā), tad iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā
apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras
izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas dienā, izņemot noteikumus, kas iekļauti šā likuma 28. panta otrajā
daļā, 29. pantā, 30. panta pirmajā daļā un 31. panta otrajā daļā.
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Piedāvājums

Nr.p.k.

Pretendents

Lote Nr.11

Lote Nr.12

Lote Nr.13

Cena (EUR bez
PVN) par 1 t

Cena (EUR bez
PVN) par 1 t

Cena (EUR bez
PVN) par 1 t

1.

SIA "Info dispecher"

128.00

128.00

128.00

2.

SIA KORDATA"

148.45

138.45

138.45

3.

SIA "Latgales Granulas"

137.00

141.00

138.00

4.

SIA "HAG"

132.51

133.84

132.51

5.

SIA AKVARIUS"

132.00

132.00

132.00

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus lotē Nr.11., 12. un 13, Komisija secina,
ka Pretendentu piedāvājumi (lotē Nr.11., 12. un 13) ar viszemāko cenu (lotes ietvaros vērtējot
1t cenu) ir:
1) lotē Nr.11: SIA "AKVARIUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 t: 132.00;
2) lotē Nr.12: SIA "AKVARIUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 t: 132.00;
3) lotē Nr.13: SIA "AKVARIUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 t: 132.00.

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka Pretendentu piedāvājumi (lotē Nr.11., 12. un 13) ar viszemāko cenu (lotes
ietvaros vērtējot 1t cenu) organizētā Atklāta konkursa ietvaros ir:
1) Lotē Nr.11: SIA "AKVARIUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 t: 132.00;
2) Lotē Nr.12: SIA "AKVARIUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 t: 132.00;
3) Lotē Nr.13: SIA "AKVARIUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 t: 132.00.

3.2. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanu lotē Nr.11., 12. un 13. Komisija, attiecībā
uz Atklātā konkursa Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
SIA "AKVARIUS" (Lotē Nr.: 11., 12., 13.) pārbauda Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā
noteikto apstākļu esību. Uz Pretendentu SIA "AKVARIUS" netika konstatēti Publisko
iepirkumu likuma 39.1 pantā norādīto izslēgšanas gadījumu esība.
3.3. Ņemot vērā Vēstulē norādīto informāciju, Nolikuma 10.5.punktu, VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” atklāta konkursa „Granulu piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
vajadzībām 2017./2018. gada apkures sezonai”, ID. Nr. VAS „LAU” 2017/67_AK,
Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām,
Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
NOLĒMA:
1) Atklāta konkursa lotē Nr.: 11., 12., 13. līgumu slēgt ar SIA "AKVARIUS", par kopējo
līgumsummu, kas nepārsniedz 19 000.00 EUR bez PVN;
2) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu;
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3) ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, iesniegt
publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;


Citu jautājumu vai iebildumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisijas locekļi:

_____/personiskais paraksts/______/Guntis
_____/personiskais paraksts/______/Jānis

Bāliņš/

_____/personiskais paraksts/______/Jānis

Padēls/

_____/personiskais paraksts/______/Ilgvars

Komisijas sekretārs:

Karps/

Muzikants/

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

NORAKSTS PAREIZS
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
iepirkumu komisijas sekretārs
K.Juškevics___________________
Rīgā, 2017.gada 14.jūlijā
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