Iepirkuma procedūras “Koksnes konservanta iegāde” (ID Nr. IPR-65558)
Ziņojums
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma
identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums,
līguma priekšmets:
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”.
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-65558, IUB Sadales tīkls 2021/12.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.
1.6. Līguma priekšmets: koksnes konservanta piegāde AS „Sadales tīkls”.
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
2021.gada 28.martā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021.gada
31.martā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Zane Skulte, Juris Spalva, Jānis Kozlovskis, Vitālijs Janess, Marija Sališa.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 27.janvāra Rīkojums
Nr.24 “Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par koksnes konservanta
iegādi”.
4. Piedāvājumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst. 10:00.
5. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās
cenas vai izmaksas:
Nr.p.k.

1
2

Koksnes konservanta cena 72 000 m3
koksnes impregnēšanai, EUR bez
PVN
2 897 208,00
3 317 241.60

Pretendents

Oy Koopers Finland Ab
RDB Industrial Supply OÜ

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti
www.eis.gov.lv, 2021.gada 26.aprīļa plkst. 10:00.
7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
1

7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:
Oy Koppers Finland Ab
7.2. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā tikai vienu
kritēriju - piedāvājuma cenu. Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts atbilstošs piedāvājums
ar viszemāko cenu.
8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: nav attiecināms.
9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms.
10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu
iesniedzis tikai viens piegādātājs: nav attiecināms
11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt
vai izbeigt iepirkuma procedūru: nav attiecināms.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu: neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti
lētu.
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: piedāvājumu iesniegšanai tika
izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu
konflikti nav konstatēti.
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