SIA “RĪGAS SERVISS”

Reģ. Nr. 40103058501, adrese: Rāmuļu ielā 24, Rīgā, LV-1005, tālr. 67326206, fakss 67323200, e-pasts: info@rigasserviss.lv

A/S „SEB banka“, UNLALV2X, konts: LV87UNLA0040006050000
__________________________________________________________________________________________________________________

PASTĀVĪGĀ IEPIRKUMU KOMISIJA
Rīgā

01.11.2018. Nr.______________
SIA „V SERVICE”
Gaigalas ielā 16-1, Rīgā, LV-1016
e-pasts: vservice @inbox.lv
fakss: 67443150
SIA „Clean R”
Vietalvas ielā 5, Rīgā, LV-1009
e-pasts: kc@cleanr.lv
fakss: 67270148
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Industriālā alpīnista pakalpojumi”
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. RS 2018/21
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.11.2018.
Pasūtītājs: SIA “Rīgas serviss”.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā piedāvātā cena.
Atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajiem piedāvājumu iesniegšanas nosacījumiem
EIS sistēmā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:

Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums

I.daļa

II. daļa

III. daļa

(Kurzemes
un Zemgales
priekšpilsēta)

(Vidzemes
priekšpilsēta
un Ziemeļu
rajons)

(Latgales
priekšpilsēta un
Centra rajons)

Kopā EUR
bez 21% PVN

Kopā EUR
bez 21% PVN

Kopā EUR bez
21% PVN

1.

SIA „V Service”

1,60

1,70

1,80

2.

SIA „Clean R”

1,14

1,14

1,24

[2018.gada 23.oktobra protokola Nr.2 izraksts]
Iepirkuma komisijas sēdes darba gaita:
Piedāvājuma dokumentu noformējuma pārbaude
Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu
prasībām. Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1.

Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegtos piedāvājuma dokumentu noformējumu par atbilstošu
iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām un virzīt pretendenta piedāvājumu tālākai
vērtēšanai.
Iesniegto kvalifikācijas dokumentu izskatīšana
Komisija novērtē, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajiem atlases kritērijiem un iesniedza
visus nolikumā pieprasītos kvalifikācijas dokumentus.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegtus piedāvājuma kvalifikācijas dokumentus par
atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām un virzīt pretendentu
piedāvājumu tālākai vērtēšanai.
2.

Tehniskā piedāvājuma vērtēšana
Iepirkumu komisijas locekļi vērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā
noteiktajām prasībām. Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegtus tehnisko piedāvājumu dokumentus par atbilstošiem
iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām, un virzīt pretendentu piedāvājumu tālākai
vērtēšanai.
3.

Finanšu piedāvājuma vērtēšana
Iepirkumu komisijas locekļi vērtē pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām
prasībām. Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegtus finanšu piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma
nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām, un virzīt pretendenta piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
4.

Pamatojoties uz atklātā konkursa nolikuma 2.3. un 15.1.punktiem Piedāvājuma izvēles kritērijs
(katrā daļā) ir iepirkuma nolikumam un normatīvo aktu prasībām atbilstošais saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums, kuru nosaka ņemot cenu, t.i. piedāvājums ar zemāko kopējo cenu.
- Par atklātā konkursa I. daļu tas ir pretendenta SIA „Clean R” piedāvājums ar piedāvāto
kopējo cenu 1,14 EUR bez 21% PVN apmērā;
- Par atklātā konkursa II. daļu tas ir pretendenta SIA „Clean R” piedāvājums ar
piedāvāto kopējo cenu 1,14 EUR bez 21% PVN apmērā;
- Par atklātā konkursa III. daļu tas ir pretendenta SIA „Clean R” piedāvājums ar
piedāvāto kopējo cenu 1,24 EUR bez 21% PVN apmērā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, vienbalsīgi nolemj:
1. Apstiprināt pretendenta SIA “Clean R” piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma un
normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu (visās daļās).
2. Piešķirt pretendentam SIA “Clean R” tiesības slēgt iepirkuma līgumu (visās daļās).
3. Slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu SIA „Clean R” 43 000,00 EUR apmērā par atklāta
konkursa I.daļu, slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu SIA “Clean R” 43 000,00 EUR
apmērā par atklāta konkursa II.daļu un slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu SIA “Clean R”
43 000,00 EUR apmērā par atklāta konkursa III.daļu), kas kopsummā sastāda 129 000,00
EUR apmērā bez 21% PVN.
4. Rakstiski paziņot lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem visiem pretendentiem 3 (trīs)
darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta
iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis
likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs
Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu
Iepirkumu uzraudzības birojam par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām

specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai
iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā. Iesniegumu par minētajiem pārkāpumiem
Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
noslēgšanai.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

D.Petuhovs, 26813198

A.Pīgožnis

