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
IEPIRKUMA
„DABĪGAS SMILTS PIEGĀDE VAS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS”

VAJADZĪBĀM”
(ID.NR. VAS „LAU” 2015/43)
KOMISIJAS SĒDES (PROTOKOLS NR.2)
LĒMUMS
Iepirkuma priekšmets:

Pasūtītājs:

Dabīgas smilts piegāde Rīkojums: 2014.gada 17.decembra rīkojums
VAS „Latvijas
autoceļu
Nr.3.1.-A6/2014-184
„Par
uzturētājs”
vajadzībām
iepirkuma komisijas izveidošanu”
(id.nr. VAS
„LAU”
2015/43)
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Iepirkuma pamatojums:
Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Komisijas sēdes norises datums:
Komisijas sēdes norises laiks:
Komisijas sēdes norises vieta:
Komisijas sēdi vada:
Komisijas sēdi protokolē:

Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
viszemākā cena
līdz 2015.gada 21.maijam plkst.10:00
03.08.2015. (ar pārtraukumu 17.08.2015.)
10:00 (ar pārtraukumu 17.08.2015. plkst.15.00)
Rīga, Krustpils iela 4
Anastasija Udalova
Agnese Belicka

Vārds, Uzvārds, amats
A.Udalova, komisijas priekšsēdētāja

Komisijas sēdes dalībnieki
Piedalās
Piedalās

Amats

Iepirkumu daļas vadītāja

A.Belicka, komisijas locekle

Piedalās

Iepirkumu daļas juriste

E.Rikveile, komisijas locekle

Piedalās

Iepirkumu daļas juriste

B.Done, komisijas locekle

Piedalās

I.Muzikants, komisijas loceklis

Piedalās

G.Karps, komisijas loceklis

Piedalās

Ražošanas departamenta reģionālā projektu vadītāja
Tehniskā departamenta Kvalitātes vadības sistēmas daļas
vadītājs
Valmieras ceļu rajona direktors

Darba kārtībā:
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana.
2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
3. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 8².panta
piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamības pārbaude.
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A.Udalova informē, ka 4 (četri) pretendenti ir iesnieguši savus
piedāvājumus attiecīgajā iepirkumā, un iepazīstina klātesošos ar iesniegtajiem piedāvājumiem, nosaucot
piedāvājumu iesniegšanas laikus, kā arī nosauc finanšu piedāvājumu raksturojošos datus:
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Nr.
p.k.

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un
laiks

Pretendents

Preces cena
par 1t EUR
bez PVN

Preces cena
par 1t EUR
bez PVN

Preces cena par 1t
EUR bez PVN

1.lotē

2.lotē

(Vaļņu iela 15,
Daugavpils)

(Zeltkalna iela
2, Cēsis)

3.lotē
(krautne „Pīlādži”,
Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas
novads)

1.

SIA
„ŪDENS
reģ.nr.44103074432

RACĒJS”,

21.05.2015.;
plkst.08:50

-----------

3.50

5.30

2.

SIA
„VALKVARCS”,
reģ.nr.44103070799

21.05.2015.;
plkst.09:38

-----------

4.28

6.47

3.

SIA
„ZS
reģ.nr.40103635400

4.69

-----------

-----------

4.

SIA
„Minerālmateriālu
reģ.nr.40103587539

21.05.2015.;
plkst.09:49
21.05.2015.;
plkst.09:50

5.63

4.98

5.25

Ekorapsis”,
serviss”,

2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana
2.1.Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.1.apakšpunktu
tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Iepirkumu
komisija, izvērtējot
iesniegto piedāvājumu atbilstību noteiktajām noformējuma prasībām secina, ka
pretendenta SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA
„ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539,
iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Tādējādi iepirkuma
komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma
likuma un iepirkuma nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, nolemj turpināt vērtēt pretendenta SIA „ŪDENS
RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA „ZS Ekorapsis”,
reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, piedāvājumu.
2.2.Pretendentu atlase: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.2.apakšpunktu iepirkuma komisija uzsāk
piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām saskaņā ar nolikuma V nodaļā izvirzītajām prasībām.
Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija noskaidroja pretendenta SIA
„ŪDENS
RACĒJS”,
reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA „ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, un
pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, kompetenci un atbilstību paredzamā
iepirkuma līguma izpildes prasībām atbilstoši iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot
pretendentu atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Aplūkojot pretendentu piedāvājumus, tika secināts,
ka iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām. Ievērojot minēto,
iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj atzīt
pretendenta SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA
„ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539,
piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, līdz ar to virzīt
minētos piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteikto Piedāvājuma tehniskās atbilstības pārbaudei.
2.3. Piedāvājuma tehniskā atbilstības pārbaude: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunktu
iepirkuma komisija uzsāk pretendenta SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”,
reģ.nr.44103070799, SIA „ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”,
reģ.nr.40103587539, tehniskā piedāvājuma pārbaudi. Izskatot attiecīgo pretendentu tehniskos piedāvājumus,
tika konstatēts, ka iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām tehniskās specifikācijas
prasībām.
Ievērojot
minēto,
iepirkuma
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komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj atzīt pretendenta SIA
„ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA „ZS Ekorapsis”,
reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, piedāvājumu par
atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, līdz ar to virzīt minētos
piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteikto Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaudei.
2.4. Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaude:
Finanšu tabula

Nr.
p.k.

Pretendents

Preces cena
par 1t EUR
bez PVN

Preces cena
par 1t EUR
bez PVN

Preces cena par 1t
EUR bez PVN

1.lotē

2.lotē

(Vaļņu iela 15,
Daugavpils)

(Zeltkalna iela
2, Cēsis)

3.lotē
(krautne „Pīlādži”,
Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas
novads)

1.

SIA
„ŪDENS
reģ.nr.44103074432

RACĒJS”,

-----------

3.50

5.30

2.

SIA
„VALKVARCS”,
reģ.nr.44103070799

-----------

4.28

6.47

3.

SIA
„ZS
reģ.nr.40103635400

Ekorapsis”,

4.69

-----------

-----------

4.

SIA
„Minerālmateriālu
reģ.nr.40103587539

serviss”,

5.63

4.98

5.25

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.5.apakšpunktu iepirkuma komisija izvērtē iesniegto finanšu
piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā un pārbauda, vai SIA
„ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA „ZS Ekorapsis”,
reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, iesniegtajā finanšu
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Pretendentu finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas netika konstatētas.
Ievērojot minēto, iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj
atzīt SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „VALKVARCS”, reģ.nr.44103070799, SIA „ZS
Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, un pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539,
piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām finanšu atbilstības prasībām, līdz ar to virzīt
minētos piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteiktajai Piedāvājumu vērtēšanai.
3. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma
8².panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamības pārbaude. Aplūkojot finanšu piedāvājuma
vērtēšanas tabulu, iepirkumu komisija secina, ka pretendenta piedāvājums, kurš ir ar viszemāko piedāvāto cenu:
3.1. 1.lotē ir pretendenta SIA „ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, piedāvājums;
3.2. 2.lotē ir pretendenta SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, piedāvājums;
3.2. 3.lotē ir pretendenta SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, piedāvājums.
Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentiem SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, SIA „ZS
Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, un SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, pārbauda Publisko
iepirkumu likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību.
Uz pretendentu SIA „Minerālmateriālu serviss”, reģ.nr.40103587539, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, netika konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas
gadījumu esamība.
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Uz pretendentu SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, tika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektās daļas 2.punktā norādīto izslēgšanas
gadījumu esamība, proti, SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, nodokļu parāds uz 03.08.2015. ir
EUR 624.02 (seši simti divdesmit četri euro un 02 euro centi).
Uz pretendentu SIA „ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, tika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta piektās daļas 2.punktā norādīto izslēgšanas
gadījumu esamība, proti, SIA „ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400, nodokļu parāds uz 03.08.2015. ir
EUR 10 607.29 (desmit tūkstoši seši simti septiņi euro un 29 euro centi).
Atbilstoši PIL 8².panta astotajai daļai, iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas
locekļiem balsojot „Par”:
NOLĒMA:
- informēt pretendentu SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, un pretendentu SIA „ZS Ekorapsis”,
reģ.nr.40103635400, ka tiem ir konstatēti nodokļu parādi un nosakot termiņu 10 (desmit) darba dienas (līdz
19.08.2015.) konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”, Krustpils ielā 4, Rīgā, 1.stāvā.

Komisijas sēdes beigas: 2015.gada 03.augustā plkst.11:20.

A.Udalova, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
A.Belicka, iepirkuma komisijas locekle
E.Rikveile, iepirkuma komisijas locekle
I.Muzikants, iepirkuma komisijas loceklis
B.Done, iepirkuma komisijas locekle
G.Karps, iepirkuma komisijas loceklis
Komisija atklāj sēdi 2015.gada 17.augustā plkst.15:00.

Vārds, Uzvārds, amats
A.Udalova, komisijas priekšsēdētāja

Komisijas sēdes dalībnieki
Piedalās
Piedalās

A.Belicka, komisijas locekle

Piedalās

E.Rikveile, komisijas locekle

Attaisnojoša
iemesla dēļ
nepiedalās

B.Done, komisijas locekle

Piedalās

I.Muzikants, komisijas loceklis

Piedalās

G.Karps, komisijas loceklis

Amats

Iepirkumu daļas vadītāja
Iepirkumu daļas juriste

Iepirkumu daļas juriste
Ražošanas departamenta reģionālā projektu vadītāja
Tehniskā departamenta
Kvalitātes vadības sistēmas daļas vadītājs
Valmieras ceļu rajona direktors
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Piedalās
Darba kārtībā:
1. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana.
1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A.Udalova informē, ka uz 2015.gada 17.augustu ir saņemti
parādu nomaksas apliecinājumi no pretendenta SIA „ŪDENS RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, un pretendenta
SIA „ZS Ekorapsis”, reģ.nr.40103635400.
Ņemot vērā iepirkuma „Dabīgas smilts piegāde VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām”
pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā skaitā,
prasībām par piedāvājumu, kurš ir ar viszemāko piedāvāto cenu, iepirkuma komisija, vienbalsīgi iepirkuma
komisijas locekļiem balsojot „Par”:
NOLĒMA:
1) par iepirkuma uzvarētāju 1.lotē pasludināt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „ZS Ekorapsis”,
reģ.nr.40103635400, par kopējo līgumsummu EUR bez PVN – 26 879,- (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit deviņi euro) apmērā;
2) par iepirkuma uzvarētāju 2.lotē pasludināt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „ŪDENS
RACĒJS”, reģ.nr.44103074432, par kopējo līgumsummu EUR bez PVN – 9 345,- (deviņi tūkstoši trīs simti
četrdesmit pieci euro) apmērā;
3) par iepirkuma uzvarētāju 3.lotē pasludināt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Minerālmateriālu
serviss”, reģ.nr.40103587539, par kopējo līgumsummu EUR bez PVN – 5 775,- (pieci tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit pieci euro) apmērā;
4) 3 (trīs) darbdienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas nosūtīt pretendentiem
paziņojumu par komisijas pieņemto lēmumu;
5) ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Komisijas sēdes beigas: 2015.gada 17.augustā plkst.15:30.

A.Udalova, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

/paraksts/

A.Belicka, iepirkuma komisijas locekle

/paraksts/

I.Muzikants, iepirkuma komisijas loceklis

/paraksts/

B.Done, iepirkuma komisijas locekle

/paraksts/

G.Karps, iepirkuma komisijas loceklis

/paraksts/
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