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Ziņojums par atklātu konkursu 

„Sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu 

tehniskās apkopes nodrošināšana” 

Pasūtītājs 

SIA „Liepājas RAS”,  

reģistrācijas Nr.:42103023090,  

adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,  

Grobiņas novads, Latvija, LV-3430 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
LRAS 2016/10 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” 

reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes 

nodrošināšana.  

Līguma izpildes termiņš Līgums tiek slēgts uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem. 

CPV kods 50530000-9 (Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.) 

Paziņojums par līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv 
30.11.2016. 

Iepirkumu komisijas 

izveidošanas pamatojums 

SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa 2015.gada 20.augusta rīkojums 

Nr.1-17/5/15. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētājs  Māris GRĪNFELDS,  

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks  Raivo ŠPAKS,  

Komisijas locekle Antra VAIVARE. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un 

ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. 

Pretendentam ir tiesības veikt reversās osmozes tipa ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošanu. 

Pretendentam ir tiesības izplatīt reversās osmozes tipa ūdens attīrīšanas iekārtas rezerves daļas Latvijas 

Republikā. 

Pretendenta vidējais apgrozījums, par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz 60 

000,00 EUR bez PVN. 

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā sekmīgi īstenojis vai īsteno (ja līgums noslēgts uz ilgāku laiku 

un ir pagājis vismaz viens gads no līguma izpildes uzsākšanas) konkursa rezultātā noslēdzamajam 

līdzīgu līgumu. 

Par līdzīgu līgumu šī konkursa ietvaros tiks uzskatīts līgums, kura priekšmets ir reversās osmozes tipa 

ūdens attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopju pakalpojuma sniegšana. Par līgumu, uz kuru pretendents 

atsaucas, pretendents ir saņēmis pozitīvu pasūtītāja atsauksmi. 

Pretendents var nodrošināt vismaz 2 (divus) darbiniekus, kas veiks nepieciešamos servisa apkalpošanas 

darbus pasūtītāja objektā – atkritumu poligona infiltrāta reversās osmozes (RO) attīrīšanas iekārtās, un 

kuriem ir izsniegts atbilstošs sertifikāts šādu servisa darbu veikšanai. 

Pretendentam vai tā speciālistam ir kvalifikācijas sertifikāts, kas apliecina, ka pretendents vai tā 

speciālists ir piedalījies sūkņu Grundfos un CAT pumps ražotāju apmācībās, lai varētu izpildīt minēto 

sūkņu apkalpošanas un remonta darbus. 

Visām nomainītajām rezerves daļām, kas nav nodiluma detaļas, Pretendents nodrošina 2 (divu) gadu 

garantiju. 

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie resursi norādīto darba daļu 

veikšanai. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, piedāvāto līgumcenu katrā kritērijā sareizinot ar 

koeficientu. 

http://www.iub.gov.lv/
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Nr.p.k. Kritēriji 
Piedāvātā 

cena EUR 

bez PVN 

Koeficients

* 

Nosacītā 

piedāvātā  

cena EUR 

bez PVN 

A. 

Regulārā apkope saskaņā ar nolikuma 

9.pielikumu "SIA "Liepājas RAS" RO iekārtu 

regulārās apkopes pārskats", kopējā 4 apkopju 

cena vienam gadam 

(piedāvātā cena x koeficients) 

 1,00  

B. 

Ārkārtas serviss, cena par vienu darba stundu*96 

h (gadā) 

(piedāvātā cena x koeficients) 

 1,00  

C. 

Rezerves detaļas, kopējā detaļu summa vienam 

gadam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu "SIA 

"Liepājas RAS" RO iekārtu detaļu izmaksu 

tabula" 

(piedāvātā cena x koeficients) 

 0,1  

Cena KOPĀ:  

*Koeficients piešķirts, lai savstarpēji salīdzinātu Pretendenta cenu piedāvājumu, par prioritārāku 

kritēriju izvirzot servisa apkalpošanas darbus. 

Komisija vērtē piedāvājumu pēc katra kritērija. Katrā kritērijā noapaļo līdz 2 (divām) zīmēm aiz 

komata. 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis viszemāko nosacīto 

piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN, pie nosacījuma, ka iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst atklāta 

konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

10.01.2017. plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

10.01.2017. plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts 
Reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā kopējā līgumcena 

EUR, bez PVN vienā gadā 

SIA “EURECO” 40103343528 144 068,76 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Ņemot vērā to, ka SIA “EURECO” (40103343528) iesniegtais piedāvājums ir vienīgais, nav 

nozīmes piedāvājuma individuālā vērtējuma veikšanai atbilstoši katram saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma vērtēšanas kritērijam. 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “EURECO” (40103343528) par sadzīves atkritumu 

poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes nodrošināšanu 36 

(trīsdesmit sešu) mēnešu periodā pēc līguma parakstīšanas. 

Lēmuma nepārtraukt 

iepirkuma procedūru 

pamatojums, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma 

56.panta septīto daļu: 

Atkārtoti izsludinot iepirkuma procedūru, piedāvājumu atklātā 

konkursā ir iesniedzis viens pretendents. Iepirkuma procedūras laikā 

nav izteikti iebildumi par atklāta konkursa nolikumā ietvertajām 

pretendentu atlases prasībām. 

Atklāta konkursa nolikumā ietvertās pretendentu atlases prasības ir 

objektīvas un samērīgas iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā 

noteikto mērķu sasniegšanu.  

Iepirkumu komisijas 

lēmuma pieņemšanas 

datums 

2017.gada 23.janvāris 

Ziņojuma sagatavošanas 

vieta un laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2017.gada 23.janvāris 

  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

 

 

 

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

     


