Publiskā iepirkuma
„Automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. LRP 2018/48
komisijas sēdes
Protokols Nr.2
Datums: 2018.gada 13.decembrī
Laiks: plkst. 10.15
Vieta: Rīgā Kalpaka bulvārī 6, 114.kabinetā
1. Dienas kārtībā: piedāvājumu vērtēšana.
2. Sēdē piedalās: komisijas priekšsēdētāja A.Smiltniece, komisijas locekļi L.Grinfelde, E.Jurisons
un M.Rinkulis.
3. L.Grinfelde: atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām līdz 2018.gada 10.decembra plkst.10.00
iesniegti šādu piedāvājumi, kas pēc saņemšanas elektroniski nosūtīti komisijas locekļiem
vērtēšanai individuāli:
Iepirkuma daļa
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā līgumcena
1.daļa: Tukums
SIA VJ Serviss
726,60
8.daļa: Rēzekne
SIA "VALTERS & GR"
712,39
6.daļa: Limbaži
SIA JD auto
2128,47
7.daļa: Jūrmala
IK RD 15
1827,00
4. Nav saņemti piedāvājumi šādās iepirkuma daļās:
2.daļa: Ogre
3.daļa: Kuldīga
4.daļa: Madona
5.daļa: Valka

5. Komisija pārbauda piedāvājumu noformēšanas atbilstību un konstatē: SIA “VJ Serviss”, SIA
"VALTERS & GR", SIA “JD auto” un IK “RD 15” piedāvājumi noformēti atbilstoši pasūtītāja
prasībām.
6. Komisija pārbauda pretendentu atbilstību un konstatē: SIA “VJ Serviss”, SIA "VALTERS &
GR", SIA “JD auto” un IK “RD 15” atbilst pasūtītāja prasībām.
7. Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai un konstatē:
7.1. SIA “VJ Serviss” un SIA "VALTERS & GR" pakalpojumu sniegšanas vietas nav Tukuma
un Rēzeknes pilsētu administratīvajās robežās, kā tas ir noteikts iepirkumu daļu tehniskajās
specifikācijās. Komisija pieņem lēmumu: Ņemot vērā, ka iepirkuma 1.daļā Tukums un
8.daļā Rēzekne tie ir vienīgie piedāvājumi, atzīt tos par atbilstošiem un vērtēt tālāk.
7.2. IK “RD 15” tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai.
8. Komisija pārbauda finanšu piedāvājumus un konstatē:
8.1. SIA "VALTERS & GR" finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
8.2. SIA “VJ Serviss” finanšu piedāvājuma tabulas kolonnā R (Oriģinālās rezerves daļas cena),
kolonnā D (Cena par darbu) un sadaļā Kopā C nav norādītas kopsummas.
8.3. IK “RD 15” finanšu piedāvājumā sadaļā Kopā C nav norādīta kopsumma.
8.4. SIA “JD auto” finanšu piedāvājumā ir aritmētiska kļūda - tabulas kolonnā R (Oriģinālās
rezerves daļas cena) kopsummā norādīts 1624,47 eiro bez PVN, bet faktiskā visu piedāvāto
rezerves daļu cenu kopsumma ir 1617,48 eiro bez PVN, kā rezultātā mainās piedāvātā
līgumcena Kopā C un tā ir 2121,48 eiro bez PVN.
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9. Komisija pārbauda, vai uz SIA “VJ Serviss”, SIA "VALTERS & GR", SIA “JD auto” un IK
“RD 15” neattiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi un konstatē, ka pretendenti nav
izslēdzami no dalības iepirkumā.
10. Komisija pieņem lēmumu: piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem,
nosakot katrā iepirkuma daļā maksimālo līgumcenu 5000 euro bez PVN:
10.1. iepirkuma 1.daļā: Tukums - SIA “VJ Serviss”;
10.2. iepirkuma 8.daļā: Rēzekne - SIA "VALTERS & GR";
10.3. iepirkuma 6.daļā: Limbaži - SIA “JD auto”;
10.4. iepirkuma 7.daļā: Jūrmala - IK “RD 15.

Komisijas sēdes beigu laiks: plkst. 11.25.
Komisijas priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/

A.Smiltniece

Komisijas locekļi:

/personiskais paraksts/

L.Grinfelde

/personiskais paraksts/

E.Jurisons

/personiskais paraksts/

M.Rinkulis
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