Par dalību AS "Latvijas valsts meži" klientu apkalpošanas programmas
STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās "Par stabu koksnes piegādi
2019.gadā" un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS "Latvijas
valsts meži"
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-58012, IUB Sadales tīkls 2020/5.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, nepublicējot dalības
uzaicinājumu.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Dalība AS "Latvijas valsts meži"
klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās.
1.6. Līguma priekšmets: stabu koksnes iegāde:
10 m garas priedes stabu koksnes piegāde;
12 m garas priedes stabu koksnes piegāde;
13 m garas priedes stabu koksnes piegāde;
14 m garas priedes stabu koksnes piegāde;
16 m garas priedes stabu koksnes piegāde.
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
2020.gada 5.martā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
2020.gada 6.martā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Z.Skulte, J.Spalva, S.Rīns, T.Vasiļjeva.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2018.gada 30.novembra
Rīkojums Nr.341 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu”
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 4.novembris.
5. piedāvātās cenas vai izmaksas:
Aprēķinātā 2019.g. I pusgada cena
Garuma nomināls
Eur/m3
10 m
117.00
12 m
123.13
13 m
133.96
1

14 m
16 m

138.89
186.17

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājums atvērts 2018.gada
4.novembrī.
7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
7.1. AS "Latvijas valsts meži" - par stabu koksnes piegādi 2019.gadā ar kopējo
summu līdz 1 631 602,06 EUR (viens miljons seši simti trīsdesmit viens tūkstotis seši
simti divi euro, 06 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
7.2. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
laikposmā, kas ir īsāks par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
noteiktajiem pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, par cenām, kas ir
ievērojami zemākas par tirgus cenām.
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.

2

