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VILKME 2017/1

Atklāts konkurss
TRANSPORTLĪDZEKĻA NOMA SIA “VILKME” VAJADZĪBĀM

07.11.2017.

Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), izveidota ar Pasūtītāja – SIA “VILKME” valdes 2017.gada
25.oktobra rīkojumu Nr.01/4-9-1 šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:

G.Gasons

Komisijas locekļi:

V.Šīrants
J.Ķezis

Protokolists:
Pretendentiem
noteiktās
kvalifikācijas
prasības

V.Šīrants

1.10.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona
vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no
šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā
grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos
nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās
mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma
pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un
apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
1.10.2.2. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz
Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku
datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
1.10.2.3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība,
Pretendents tiek likvidēts;
1.10.2.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma
komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un
otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo
situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
1.10.2.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to
saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 18.panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un
Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras
sagatavošanā neierobežo konkurenci;
1.10.2.6. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas
kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda
vai naudas sodu samazinājusi;
1.10.2.7. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas
uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par
personām, kuras uzsāk darbu;
1.10.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 20.1.punkta
noteikumiem vai nolikumā minētajām kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
1.10.2.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma
1.10.2.1.-1.10.2.7.punkta nosacījumi;
1.10.2.10. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma 1.10.2.2.-1.10.2.7.punkta nosacījumi;
1.10.2.11. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
ir attiecināmi nolikuma 1.10.2.1.-1.10.2.7.punkta nosacījumi.
Piedāvājuma
izvēles kritērijs
Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Iepirkuma komisija no visiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlas
piedāvājumu ar viszemāko kopējo piedāvāto piegādes cenu.
Līdz 2017.gada 28.novembrī plkst.09:30.

Piedāvājumu
atvēršanas vieta,
datums un laiks:
Pretendentu
nosaukumi, kuri ir
iesnieguši
piedāvājumus, kā
arī
piedāvātās
cenas EUR bez
PVN

2017.gada 28.novembrī plkst. 09:30, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads.

Nr.
p.k.

Pretendents

1.

SIA “VISA 9”

2.

-

Piedāvājumu
iesniegšanas
datums

Piedāvājumu
Piedāvātā stundas likme
iesniegšanas laiks
EUR bez PVN

28.11.2017

9:15

36,00

-

-

-
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Pretendentu
nosaukumi,
ar
Pretendents
Pamatojums
kuriem nolemts
slēgt
iepirkuma
SIA “VISA 9”
Atbilstība nolikuma prasībām un zemākās cenas piedāvājums.
līgumus
Izbeigtās
un
pārtrauktās
iepirkuma
priekšmeta daļas
Informācija (ja tā Nav
ir zināma) par to
līguma daļu, kuru
izraudzītais
piegādātājs
plānojis
nodot
apakšuzņēmējiem.
Publiska
pakalpojumu
līguma gadījumā
ziņojumā
min
pretendentu
norādītos
apakšuzņēmējus,
kuru
veicamo
sniedzamo
pakalpojumu
vērtība
ir
20
procenti no kopējās
iepirkuma līguma
vērtības vai lielāka,
kā arī šādiem
apakšuzņēmējiem
izpildei nododamo
pakalpojumu
līguma daļu.
Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem
neatbilstošajiem piedāvājumiem:
Atklātā konkursā nav noraidīts neviens piedāvājums.
Ja piedāvājumu Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz
iesniedzis
tikai Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas
viens piegādātājs, izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi uz sniedzamo
–
pamatojums pakalpojumu) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi
ierobežota vai bijusi neizpildāma.
iepirkuma
Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta
procedūras
daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā
nepārtraukšanai
saskaņā ar MK konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas
prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma
28.02.2017.
noteikumu Nr.107 komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli
nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā.
19.punktu.
Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst
Publisko iepirkumu likuma Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un
metu konkursu norises kārtība” 19.punkta mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato
arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu

3

Piedāvājuma
noraidīšanas
pamatojums,
ja
pasūtītājs atzinis
piedāvājumu par
nepamatoti lētu.
Konstatētie
interešu konflikti
un pasākumi, kas
veikti
to
novēršanai.

„Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša
pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.).
Nav.

Nav.

Komisijas priekšsēdētāja:

G.Gasons
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