NORAKSTS
LĒMUMS
Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktajā iepirkumā
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3, LV-1050”,
id. Nr. VIAA 2018/06
Rīgā, 2018. gada 8.februārī
1. Pasūtītājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs – VIAA 2018/06.
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums
ar viszemāko pakalpojuma cenu vienam mēnesim EUR bez PVN.
4. Pretendenti, kuri iesniedza piedāvājumus, to piedāvātā cena euro bez PVN un citas
ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
Nr.p.
k.
1.
2.

Pretendenta nosaukums
SIA “MARIVO”
SIA “IMPEL SERVIKS”

Piedāvātā cena 1 mēnesim EUR bez
PVN
746,92
713,00

5. Piedāvājumi, kuros veikti aritmētisko kļūdu labojumi:
Nav.
6. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:
SIA “MARIVO”
Iepirkuma komisija konstatēja, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.3. punktu, pretendentam ir jābūt
pieredzei vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu biroja telpu uzkopšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), kur
pakalpojums ticis sniegts regulāri un nepārtraukti vismaz 10 mēnešu garumā [..].
SIA “MARIVO” sava piedāvājuma 9. un 10.lpp. norādījis, ka veicis biroja telpu
uzkopšanas pakalpojumus 4 līdzvērtīgās biroja telpās. Iepirkuma komisija konstatēja, ka
VSIA Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” ir sniegts pakalpojums laika posmā no
18.03.2014. – 16.03.2015., līdz ar to sniegtā pakalpojuma pieredzes apliecinājums šī
iepirkuma izpratnē ir no 01.01.2015. – 16.03.2015., kas nesasniedz 10 mēnešu regulāru un
nepārtrauktu pakalpojuma nodrošināšanu, kā to nosaka nolikuma 5.2.3.punkts.
Minētais attiecināms arī uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai sniegto biroju telpu uzkopšanas pakalpojumu, kas sniegts laika posmā no
01.06.2014. – 31.05.2015., līdz ar to sniegtā pakalpojuma pieredzes apliecinājums šī
iepirkuma izpratnē ir no 01.01.2015. – 31.05.2015., kas nesasniedz 10 mēnešu regulāru un
nepārtrauktu pakalpojuma nodrošināšanu, kā to nosaka nolikuma 5.2.3.punkts.
Nodrošinājuma valsts aģentūrai sniegtais biroju telpu uzkopšanas pakalpojums uzsākts
27.03.2014. un turpinājies līdz 26.03.2017. Būtu nepieciešams precizēt vai pakalpojums
šajā objektā ir ticis sniegts regulāri un nepārtraukti vismaz 10 mēnešu garumā iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
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beigām), tomēr, ņemot vērā, ka SIA “MARIVO” pieredzes apliecināšanai kā atbilstoši
nolikuma 5.2.3.punktam varētu būt tikai 2 objekti, iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA
“MARIVO” ir izslēdzams no turpmākas dalības iepirkumā un nav lietderīgi tērēt
administratīvos resursus un precizēt Nodrošinājuma valsts aģentūrai sniegtā biroju telpu
uzkopšanas pakalpojuma ilgumu laika posmā no 01.01.2015., kā arī vērtēt citus
pretendentu izslēgšanas nosacījumus.
Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija nolēma izslēgt SIA “MARIVO” no turpmākas
dalības iepirkumā, jo SIA “MARIVO” piedāvājumā norādītā pieredze neatbilst nolikuma
5.2.3.punktā izvirzītajai prasībai – pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs)
līdzvērtīgu biroja telpu uzkopšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un
2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), kur pakalpojums ticis sniegts
regulāri un nepārtraukti vismaz 10 mēnešu garumā.
7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 8.februāris.
8. Lēmums:
iepirkuma „Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3, LV-1050”, id. Nr. VIAA
2018/06, līguma slēgšanas tiesības piešķirt:
SIA “IMPEL SERVIKS”, reģistrācijas Nr.: 40003238229, adrese: Skanstes iela 50C,
Rīga, LV-1013, nosakot, ka kopējā maksimālā līgumcena ir EUR līdz 7 843.00 (septiņi
tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro) bez PVN. Pakalpojuma cena 1 mēnesim ir 713.00
EUR (bez PVN). Līguma darbības laiks ir līdz 2018.gada 31.decembrim.
9. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības:
Pretendenta SIA “IMPEL SERVIKS” piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir
saimnieciski visizdevīgākais – piedāvājums ar viszemāko pakalpojuma cenu vienam
mēnesim EUR bez PVN.
10. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta
noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas
dienas.

(personiskais paraksts) / G.Tralmaka/
(personiskais paraksts)

/I.Kažmēre/

DOKUMENTU ATVASINĀJUMU KOPUMS PAREIZS
VIAA direktora vietniece
resursu pārvaldības jautājumos –
Vadības un ārējās sadarbības
departamenta direktore,
VIAA direktora pienākumu izpildītāja G.Tralmaka
Rīgā 2018.gada 8.februārī

2

