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Ziņojums par iepirkumu 

 „Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana” 

Pasūtītājs 

SIA „Liepājas RAS”,  

reģistrācijas Nr.:42103023090,  

adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,  

Grobiņas novads, Latvija, LV-3430 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
LRAS 2018/2 

Iepirkuma veikšanas 

kārtība 

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota 

pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

nosacījumiem.. 

Līguma priekšmets 

Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumi sadzīves atkritumu poligonā 

„Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā un rekultivētajā atkritumu 

izgāztuvē „Šķēde” . 

Līguma izpildes termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši 

CPV kods 

90700000-4 Vides pakalpojumi 

90733700-1 Gruntsūdens piesārņojuma monitoringa vai kontroles pakalpojumi; 

90733100-5 Virszemes ūdeņu piesārņojuma monitoringa vai kontroles 

pakalpojumi 

Paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts 

www.iub.gov.lv 

22.01.2018. 

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. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par 

nepamatoti lētu. 

Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīts 

pretendents kuram ir lielākais gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem. 

Piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums, laiks 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  06.02.2018. plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, 06.02.2018. plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts, 

reģistrācijas numurs 

AS "VentEko" (41203008864); 

SIA "Geo Consultants" (40003340949); 

SIA "Vides Konsultāciju Birojs" (40003282693); 

SIA "Intergeo Baltic" (40103884728); 

SIA "Firma L4" (40003236001); 

SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" (42103062810). 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Iepirkuma nolikuma 1.4.1. un 2.1.2. punktos noteikts, ka Līguma izpildes laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc 

Līguma noslēgšanas. Iepirkuma nolikuma 1.4.2. un 2.1.3. punktos noteikts, ka Līguma izpildes vietas ir sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas poligons “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā un rekultivētā izgāztuve 

“Šķēde”.  

Nolikuma 3.pielikumā TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS kļūdaini 

http://www.iub.gov.lv/
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bija norādīts darbu veikšanas laiks, intensitāte katrā no līguma objektiem.  

Pasūtītājam nepieciešamais pakalpojuma (vides monitoringa pasākumi) apjoms sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā ir 24 (divdesmit četru) mēnešu 

periodā pēc Līguma noslēgšanas reizi ceturksnī un rekultivētajā izgāztuvē “Šķēde” 24 (divdesmit četru) mēnešu 

periodā pēc Līguma noslēgšanas reizi pusgadā. 

Iepirkumu komisija 2018.gada 13.februārī nosūtīja visiem pretendentiem vēstules, lūdzot apstiprināt, ka 

piedāvājumā norādītās izmaksas ir spēkā pie pasūtītājam nepieciešamās darbu veikšanas intensitātes un 

Pasūtītājs, vērtējot piedāvājumu, drīkst ņemt vērā piedāvājumos norādītās izmaksas abos līguma izpildes 

objektos 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā (2018.gads un 2019.gads). 

Līdz norādītā termiņa beigām saņemta atšķirīga informācija. Daži no pretendentiem norādījuši no iesniegtā 

finanšu piedāvājuma atšķirīgas izmaksas. 

Papildus sniegto informāciju ar mainītām izmaksām Iepirkumu komisija nevar ņemt vērā piedāvājumu vērtēšanā, 

jo tādējādi tiktu pieļauta pretendenta sākotnēji iesniegtā piedāvājuma maiņa jeb papildināšana, kas ir pretrunā ar 

vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret pārējiem pretendentiem principu (Publisko iepirkumu likuma 2.panta 

2.punkts). Publiskā iepirkuma regulējums pēc piedāvājumu atvēršanas pieļauj vienīgi tādu kļūdu labošanu, kas 

pēc būtības nemaina sākotnējo piedāvājumu, piemēram, aritmētisku kļūdu labošanu, kāds arī bija Iepirkumu 

komisijas mērķis, nosūtot pretendentiem 2018.gada 13.februārī vēstules. 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu. [..Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt 

iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums..] pārtraukt iepirkumu “Vides 

stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana” (LRAS 2018/2), lai precizētu iepirkuma dokumentos 

iekļauto informāciju. 

Iepirkumu komisijas lēmuma  

pieņemšanas datums 
2018.gada 19.februāris 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2018.gada 19.februāris 

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

  

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

  

       

 

   


