Iepirkuma
„Augļu un dārzeņu piegāde Ventspils tehnikumam”
Piedāvājumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas sēdes protokols Nr.3
2018.gada 9.augustā

Ventspilī

Pasūtītājs: Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils
Iepirkumu komisija: Ventspils Tehnikuma direktores K.Vāgneres 2018.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1-12/3
izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk Komisija)
Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja: Agnese Laure
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Uldis Bergmanis
Komisijas locekļi:
Kristīne Korņejeva, Antra Gārbena, Ineta Burceva, Solvita Pleinica, Oļegs Beļajevs, Egita Udodova
Sēdi vada: A.Laure
Protokolē: A.Laure
Sēdē nepiedalās: I.Burceva
Darba kārtība:
1. Pretendentu atlase
2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude
3. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
Paziņojums par iepirkumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Ventspils Tehnikuma mājas lapā
2018.gada 04.jūnijā.
Iepirkuma priekšmets: Augļu un dārzeņu piegāde Ventspils Tehnikuma vajadzībām.
Identifikācijas numurs: VT2018/4
Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 9.augustam, plkst.
12:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Ventspils Tehnikums, Saules ielā 15, Ventspilī, 2.stāvā
sekretāres kabinetā, vai nosūtīt pa pastu Ventspils Tehnikumam, darba dienās plkst. 09:00–16:30, pusdienas
pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai pa pastu, kurjerpastu līdz noteiktajam iesniegšanas
termiņam.
Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2018. gada 09.augustā,
plkst. 12:00, Saules ielā 15, Ventspilī.

Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti sekojoši piedāvājumi:
N.p.k. Pretendenta nosaukums
Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks Piedāvātā līgumcena EUR
bez PVN
1.
SIA „Sanitex”
09.08.2018. plkst.11:30
1.daļa – 364.95 EUR
2.daļa - 203.70 EUR

1.Pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaude un pretendentu atlase
Tika pārbaudīti pretendentu atlasei iesniegtie dokumenti. Izskatot pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību
iepirkuma nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka SIA „Sanitex” iesniegtie dokumenti atbilst nolikumā
minētājām prasībām un uz pretendentiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās
daļas izslēgšanas nosacījumi.
Līdz ar to,
komisija nolemj:


Visu Pretendentu iesniegtos piedāvājumus izskatīt.
2. Pretendentu kvalifikācijas un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Tika pārbaudīti pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām un pretendentu tehniskie
piedāvājumi:
Nr.p.k.

1.

Pretendenta nosaukums

SIA „Sanitex”

Kvalifikācijas
dokumentācijas atbilstība
nolikuma prasībām

Tehniskā piedāvājumā
atbilstība nolikuma
prasībām

atbilst

atbilst

Līdz ar to,
komisija nolemj:
Izvērtēt Pretendenta iesniegto piedāvājumu.
3. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
Izvērtējot pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu, Komisija konstatē, ka SIA „Sanitex” piedāvātā
līgumcena (1 vienības cenu kopsumma)
- 1.daļai ir EUR 364.95 bez PVN
- 2.daļai ir EUR 203.70 bez PVN
Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrai daļai atsevišķi, tiks pielietoti vērtēšanas kritēriji
un to maksimālās skaitliskās vērtības, kas norādītas tabulā:
N.p.k.
Vērtēšanas kritērijs
Kritērija
Maksimālā
īpatsvars %
skaitliskā
vērtība
1
2
3
4
1
K1 - piedāvātā līgumcena Iepirkuma priekšmeta daļas izpildei.
40
40
(saskaņā ar iesniegto piedāvājumu konkrētai iepirkuma daļai)
2
K2 - piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni 30
30
daudzums.
(piedāvājumā norādot pārtikas produktus ar paaugstinātu kvalitātes
līmeni, atzīmējot ar simboliem * *)
3
K3 – videi draudzīga pārtikas produktu piegāde, samazinot vides 5
5
piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzām.
(saskaņā ar pielikumu Nr.4)
4
K4 – videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana.
25
25
(saskaņā ar pielikumu Nr.5)
Maksimālais iespējamais punktu skaits:
100
100

Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi un pretendentu, kuram
varētu tikt piešķirtas tiesības slēgt Līgumu uz 1 (vienu) gadu, Komisija atzīs tā piedāvājuma iesniedzēju, kas
saņems lielāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi
pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100
punkti.
Par uzvarētāju iepirkumā tiks atzīts 1 (viens) pretendents katrā iepirkuma daļā, kas atbilst šī nolikuma
prasībām, kuri iesnieguši visus pieprasītos dokumentus, izturējuši kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli
pierādījuši savu kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi Līgumā paredzētajā apjomā, termiņā
un kvalitātē un uz to nebūs attiecināmi Likuma 9.panta astotās daļas minētie izslēgšanas nosacījumi.
Komisija nolemj:
Par uzvarētāju iepirkumā „Augļu un dārzeņu piegāde Ventspils Tehnikumam”, id.nr. VT2018/4 atzīt
pretendentu SIA „Sanitex” slēgt piegādes līgumu.

Balsojums:

Par 7;

Pret ____;

Atturas____.

Es, apakšā parakstījies/usies, Ventspils Tehnikuma Iepirkumu komisijas loceklis/e, ar savu parakstu
apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ es būtu ieinteresēts (-a) kāda tirgus dalībnieka izvēlē vai darbībā
vai ka esmu saistīts (-a) ar to tādā veidā, kas nav pieļaujams saskaņā ar publiskos iepirkumos regulējošiem
tiesību aktiem. Konstatējot apstākļus, kuru dēļ varētu izskatīt, ka esmu ieinteresēts (-a) konkrēta tirgus
dalībnieka izvēlē vai darbībā, vai konstatējot saistību ar tirgus dalībnieku, apņemos nekavējoties par to
informēt iepirkuma komisiju.
Komisijas locekļu paraksti:
Agnese Laure _________________________
Uldis Bergmanis _______________________
Kristīne Korņejeva _____________________
Antra Gārbena ________________________
Ineta Burceva _________________________
Solvita Pleinica ________________________
Oļegs Beļajevs_________________________
Egita Udodova ________________________

