Atklāta konkursa

„Teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā labiekārtošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/19)
Ziņojums par procedūru
Rīgā 2018.gada 13.februārī
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs
Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003334410
Pasūtītāja juridiskā adrese
Rīga, Baldones iela 1B, LV-1007
Iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/19
Iepirkuma priekšmets
Teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā, labiekārtošanas pasākumu ietvaros veicama 340 koku
izzāģēšana/ciršana, izvešana no teritorijas, celmu frēzēšana, 213 koku vainagu veidošana (vainaga
redukcija un/vai sauso zaru izzāģēšana), teritorijas sakopšana un zālāja iesēšana saskaņā ar
prasībām, kuras noteiktas Nolikumā un tā pielikumos.
Līguma izpildes termiņš 12 mēneši.
Ar uzvarējušo pretendentu tiks slēgts līgums: par nevērtīgo un mazvērtīgo koku izzāģēšanu un
celmu frēzēšanu un par vainagu veidošanu un labiekārtošanas darbu veikšanu.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
CPV kods - 77211400-6 (Koku izciršanas pakalpojumi), 77341000-2 (Koku atzarošana).
Iepirkuma metode
Publisko iepirkuma likuma 8. panta 1.daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums (atklāts konkurss).
Publicēšana internetā
• Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā
04.01.2018. (pielikums Nr.1).
• Informatīvs paziņojums par plānoto iepirkumu, pievienojot konkursa nolikumu, VAS Tiesu
namu aģentūra mājas lapā internetā publicēts 04.01.2018., pēc iepirkuma pabeigšanas publicēts
procedūras ziņojums (pielikums Nr. 2).
• Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā internetā 13.02.2018.(Pielikums Nr.3).
• Iepriekšējs informatīvais paziņojums par iepirkumu nav ticis publicēts.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
Pamatojoties uz VAS „Tiesu namu aģentūra” valdes 26.10.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.32),
izveidota komisija iepirkuma rīkošanai šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Līva Meņģelsone, VAS Tiesu namu aģentūra Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas lietvede
(projekta vadītāja);
Komisijas locekļi:
Jānis Bērziņš, VAS Tiesu namu aģentūra Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs;
Māris Meņģelsons, VAS Tiesu namu aģentūra finanšu direktors.
Komisijas sekretāre:
Anda Igovena, VAS Tiesu namu aģentūra.
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Iepirkuma komisijas locekļi
Pieaicinātie eksperti
Nav
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, vērtējot cenu.
Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst
pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikumam atbilstošu
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
29.01.2018. plkst.11.00
Piedāvājuma atvēršanas vieta un datums
VAS „Tiesu namu aģentūra” birojs Rīgā, Baldones ielā 1B, 29.01.2018. plkst.11.00
Iesniegtie piedāvājumi
Tika reģistrēts 1 pretendents:
Nr. Juridiskās personas
p.k.
nosaukums un
reģistrācijas Nr.
1

SIA Arborists,
Nr.LV45403011702

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Linarda Laicena ielā 2,
Jēkabpilī, LV-5201

Linarda Laicena ielā 2,
Jēkabpilī, LV-5201

Finanšu piedāvājumā minētā cena
Juridiskās personas
340 koku
213 koku
nosaukums un
izzāģēšana/cirša
vainagu veidošana
reģistrācijas Nr.
na, izvešana no
(vainaga redukcija
teritorijas, celmu
un/vai sauso zaru
frēzēšana
izzāģēšana), teritorijas
(EUR bez PVN)
sakopšana un zālāja
iesēšana saskaņā ar
prasībām, kuras
noteiktas Nolikumā un
tā pielikumos
(EUR bez PVN)
SIA Arborists
25 761,00
33 998,90
Nr.LV45403011702

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un
laiks
29.01.2018.
plkst.9.00

Līguma summa kopā
par 340 koku
izzāģēšanu/ciršanu,
izvešanu no teritorijas,
celmu frēzēšanu un
213 koku vainagu
veidošanu, teritorijas
sakopšanu un zālāja
iesēšanu
(EUR bez PVN)
59 759,90

Tika sasauktas 3 komisijas sēdes :
Nolikuma apstiprināšanas sēde – 28.12.2017. (sēdes protokols Nr.1 ziņojuma pielikumā Nr.4);
Piedāvājumu atvēršanas sēde – 29.01.2018.(sēdes protokols Nr.2 ziņojuma pielikumā Nr.5).
Piedāvājumu vērtēšanas sēde – 01.02.2018. (sēdes protokols Nr.3 ziņojuma pielikumā Nr.6).
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums
Nav
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-3Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017.
noteikumu Nr.107 (prot. Nr. 10 24. §) “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
19.pantu
Komisija konstatēja, ka Latvijas Republikas teritorijā pakalpojumus pasūtītājam nepieciešamajā
apjomā var sniegt arī citi pakalpojuma sniedzēji, kas nav iesnieguši savu piedāvājumu atklātam
konkursam. Komisija konstatēja, ka atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības ir samērīgas un
izpildāmas arī citiem. Iepirkuma komisija noteiktajā termiņā netika saņēmusi pretenzijas par izstrādāto
nolikumu un tajā izvirzītajām prasībām, tādēļ komisija atzina vienīgo pretendentu (SIA Arborists, reģ.
Nr.LV45403011702) par pretendentu, ar kuru slēdzams iepirkuma līgums.
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un piedāvātā līgumcena
Juridiskās personas
340 koku
213 koku
Līguma summa kopā
nosaukums un
izzāģēšana/cirša
vainagu veidošana
par 340 koku
reģistrācijas Nr.
na, izvešana no
(vainaga redukcija
izzāģēšanu/ciršanu,
teritorijas, celmu
un/vai sauso zaru
izvešanu no teritorijas,
frēzēšana
izzāģēšana), teritorijas
celmu frēzēšanu un
(EUR bez PVN)
sakopšana un zālāja
213 koku vainagu
iesēšana saskaņā ar
veidošanu, teritorijas
prasībām, kuras
sakopšanu un zālāja
noteiktas Nolikumā un
iesēšanu
tā pielikumos
(EUR bez PVN)
(EUR bez PVN)
SIA Arborists
25 761,00
33 998,90
59 759,90
Nr.LV45403011702
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu pretendentam nodots personīgi 04.02.2018. (Pielikums
Nr.7).
Pielikumi:
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7

Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par
līgumu”, 10 lp.
VAS Tiesu namu aģentūra interneta mājas lapas izdruka (informācija par
atklātu konkursu, procedūras ziņojums, iepirkuma līgums), 1 lp.
Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par
līgumu”.
Nolikuma apstiprināšanas sēdes protokols Nr.1 ar 1 pielikumu.
Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols Nr.2 ar 2 pielikumiem.
Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.3 ar 3 pielikumiem.
Pretendentam nodotais paziņojums par lēmuma pieņemšanu Nr.01-24/10, 1 lp.

Komisijas priekšsēdētāja:
VAS Tiesu namu aģentūra
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas lietvede (projekta vadītāja)
Komisijas locekļi:
VAS Tiesu namu aģentūra
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs
VAS Tiesu namu aģentūra finanšu direktors
Komisijas sekretāre
VAS „Tiesu namu aģentūra” lietvede-arhivāre
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