Iepirkuma procedūras ziņojums
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr.90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums: Ārkārtas situāciju tehniskā nodrošinājuma operatīvā
medicīniskā transportlīdzekļa iegāde un aprīkošana
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/52 ResCo
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena: Iepirkuma priekšmets ir 1
(viena) jauna pilnībā aprīkota un Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk – CSDD)
reģistrēta ārkārtas situāciju tehniskā nodrošinājuma operatīvā medicīniskā
transportlīdzekļa (turpmāk – Prece) iegāde, piegāde un transportlīdzekļa apkopju un
servisu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā „Tehniskā specifikācija”
noteikto. Plānotā līgumcena 49 586.77 EUR bez PVN.
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms): 23.10.2018. IUB
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
NMP dienesta direktora 2018.gada 12.septembra rīkojums Nr. 1-3/286
Egils Lapiņš
- Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs, iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs
Arturs Niščaks - Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas galvenais ekonomists,
iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Artis Bergs
- Transporta nodrošinājuma departamenta Transporta resursu
pārvaldības nodaļas transporta resursu galvenais speciālists, iepirkuma komisijas loceklis
Māris Rutkis
- Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs, iepirkuma komisijas
loceklis
Laura Kolneja - Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, iepirkuma komisijas locekle
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs,
kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā
daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri
Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
prasībām.
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā noteiktie
izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir
personālsabiedrība un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā noteiktie
izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, t.sk.
apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju1, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no

1

Par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju uzskatāma persona, kuru piesaista apakšuzņēmējs un kuru sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10% no pretendenta piedāvātās līgumcenas vienas Preces vienības iegādei, pieskaitot 20% finanšu rezervi.
Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 60% no līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 30%,
šī persona uzskatāma par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju un uz to attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. un 62.pantā
minētais
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kopējas piedāvātās līgumcenas (piedāvātās līgumcenas 1 (vienas) Preces vienības iegādei,
pieskaitot 20% finanšu rezervi2).
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem
aktiem.
Pretendentam ir spēkā esoša CSDD izsniegta transportlīdzekļu tirdzniecības vietas
reģistrācijas apliecība saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem
Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”.
Pretendentam ir jābūt piedāvātās preces ražotājam vai ražotāja autorizētam pārstāvim, vai
sadarbības partnerim ar tiesībām pārdot tā preci, veikt piedāvātās preces tehniskās apkopes
un remontus garantijas laikā.
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums:
Nr.
p.k
.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais
iespējamais punktu
skaits

1.
1.1.

Finanšu piedāvājuma kopējais vērtējums (C):
(85)
1 (viena) aprīkota operatīvā medicīniskā
50
1
transportlīdzekļa cena (COMT)
1.2.
Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas
10
2
300 000 km darbmūža nobraukumam
(Capkopes)
1.3.
Transportlīdzekļa
ekspluatācijas
izmaksas
15
300 000 km darbmūža nobraukumam 3
(∑Cekspl)
1.4.
Servisa pakalpojumu izmaksas (Sizmaksas):
(10)
4
1.4.1.
Autoservisa vienas darba stundas izmaksas
5
(Sdarbs)
1.4.2.
Atlaide autoservisā iegādātajām rezerves daļām
5
un ekspluatācijas materiāliem5 (Satl)
2.
Garantijas nosacījumu vērtējums (T)
(10)
3.
Tehniskā papildaprīkojuma vērtējums (J)
5
Kopā (K):
100
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš:
2018.gada 15.novembris. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
www.eis.gov.lv., 2018.gada 15.novembris plkst.10:00.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nav
12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Nav. Nolikumā noteiktajā termiņā – līdz 2018.gada 8.novembra plkst. 10:00 nav iesniegti
piedāvājumi. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra
noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.punktu
izbeigta iepirkuma procedūra.
2

Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma
ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā
ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme
apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme
attiecīgajā apakšuzņēmējā.
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13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Nav
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas: Nav
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: Nav
17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: Nav
18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: Nav
19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem.
Nav konstatēts interešu konflikts.
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