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Ziņojums par atklātu konkursu 

„Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 

iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” 

 

Pasūtītājs 

SIA „Liepājas RAS”,  

reģistrācijas Nr.:42103023090,  

adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,  

Grobiņas novads, Latvija, LV-3430 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
LRAS 2016/3 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets 

Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu ķimikāliju piegāde 

sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta 

attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.  

Iepirkuma priekšmetam ir 

divas daļas 

Iepirkuma daļa Nr.1  “Ķimikāliju (Inhibitors Rohib, Sārmains 

membrānu mazgāšanas līdzeklis Cleaner ECO AA) piegāde sadzīves 

atkritumu poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 

iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”; 

Iepirkuma daļa Nr.2  “Ķimikāliju (Koncentrēta sērskābe, Nātrija 

Hidroksīds – Kaustiskā soda - šķidra) piegāde sadzīves atkritumu 

poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas 

darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”. 

Līguma izpildes termiņš Līgums tiek slēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

CPV kods 24960000-1 dažādi ķīmiskie produkti 

Paziņojums par līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv 
27.05.2016. 

Paziņojums par iepirkuma 

procedūras grozījumiem 

publicēts www.iub.gov.lv: 

21.06.2016. 

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 un veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes. 

Ķimikālijas atbilst spēkā esošo Latvijas Republikas nacionālo standartu, Latvijas Republikas nacionālā 

standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas 

organizāciju standartu u.c. normatīvo dokumentu prasībām. 

Pretendenta vidējais apgrozījums, par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2013., 2014., 

2015.) ir vismaz divas reizes lielāks par kopējo piedāvāto līgumcenu bez PVN. 

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.,2014.,2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi īstenojis vai īsteno vismaz 2 (divus)  (ja līgums noslēgts uz ilgāku 

laiku un ir pagājis vismaz viens gads no līguma izpildes uzsākšanas) iepirkuma rezultātā 

noslēdzamajam līdzīgus līgumus. 

Līdzīgi līgumi – tehniskajā specifikācijā norādīto ķimikāliju piegāde ar līdzīgu apjomu un specifiku. 

Par līgumiem, uz kuriem pretendents atsaucas, pretendents ir saņēmis pozitīvas pasūtītāja atsauksmes. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās 

daļas 2.punktam, Komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma 

un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti 

lētu. 

http://www.iub.gov.lv/
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Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

12.07.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

12.07.2016. plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts 
Reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā kopējā 

līgumcena EUR, bez 

PVN par 1.iepirkuma 

daļu vienā gadā 

Piedāvātā kopējā 

līgumcena EUR, bez 

PVN par 2.iepirkuma 

daļu vienā gadā 

SIA “EURECO” 40103343528 17210,00 40880,00 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “EURECO” (40103343528). 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz brīdim, 

kad kopējā līgumsumma sasniedz EUR 134’999,00 (viens simts trīsdesmit četri  tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN.  

Lēmuma nepārtraukt 

iepirkuma procedūru 

pamatojums, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma 

56.panta septīto daļu: 

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.. Konkrētā konkursa ietvaros ir izvirzītas 

tikai obligātās prasības, kas attiecas uz pretendenta tiesībām un 

spējām veikt līguma izpildi. Tajās netiek prasītas nekādas 

speciālas prasmes vai izvirzīti speciāli noteikumi, kas ierobežotu 

iespējamo piegādātāju loku. Ņemot vērā SIA „Liepājas RAS” 

darbības specifiku, nolikumā pretendentiem izvirzītās prasības 

vērstas uz kvalitatīvu ķimikāliju piegādi SIA „Liepājas RAS” 

sadzīves atkritumu poligona reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 

iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Pasūtītājs 

nekādā veidā nevar ietekmēt ieinteresēto piegādātāju /pretendentu 

vēlmi iesniegt vai nē piedāvājumu atklātā konkursā. 

Iepirkumu komisijas 

lēmuma  

pieņemšanas datums 

2016.gada 15.augusts 

Ziņojuma sagatavošanas 

vieta un laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2016.gada 15.augusts 

 

 

  

  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

  

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

  

     


