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Paziņojums par lēmumu 

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam) 

iepirkumā „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telpu 

uzkopšana”  

SPRK 2016/78 
Publicēts 01.04.2016. 

1. Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 

2. Pasūtītāja reģ. Nr.: 90001162258. 

3. Pasūtītāja adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV- 1039. 

4. Iepirkums:  

  

        

  

 

5. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/78 

6. Paredzamā iepirkuma priekšmets un apjoms: Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas telpu uzkopšana līdz EUR 41999,99 bez PVN. 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis 

atbilstoši noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu piedāvājumā 

piedāvājis zemāko cenu. 

8. Pretendentu piedāvātās cenas: 

Nr. Pretendents 
Piedāvātā cena EUR 

kopā bez PVN 

1. SIA “Salacgrīva Shipping Agency”  17 497,08 

2. SIA “Jumiks Construction & Maintenance”                          17 497,08 

3. SIA “BPS” 16 810,92 

4. SIA “Clean R”                         23 672,52 

5. SIA “Info Serviss”                     22 300,20 

9. Noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli:  

9.1. SIA “Clean R” ir iesniegusi Iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, Finanšu 

piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo līgumcenu, bet piedāvātā cena nav 

zemākā; 

9.2. SIA “Info Serviss” ir iesniegusi Iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, 

Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo līgumcenu, bet piedāvātā 

cena nav zemākā; 

9.3. SIA “BPS” ir izslēgta no dalības iepirkumā (neatbilstība Iepirkuma prasību 

17.4.punktam, 17.5.punktam, un 17.9.punkta un 22.2.punkta pārkāpums); 

9.4. SIA “Jumiks Construction & Maintenance” ir izslēgta no dalības iepirkumā 

(Iepirkumu prasību 18.2.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu konstatācija). 

10. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas datums: 31.03.2016. 

11. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības: 

Būvdarbi  

Piegāde  

Pakalpojumi  X 
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SIA “Salacgrīva Shipping Agency” iesniegusi Iepirkuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo līgumcenu 

un ir zemākā piedāvātā cena. 

12. Iepirkuma līgums tiek slēgts par kopējo līguma summu līdz 41999,99 EUR bez 

PVN, nepārsniedzot pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas katrai pozīcijai 

(Finanšu piedāvājuma tabula). Minētā līguma summa var tikt nesasniegta, bet nedrīkst 

būt pārsniegta. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši. 

13. Pasūtītāja kontaktpersona: Administratīvā departamenta Tehniskā 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Artis Zverovs, tālr. Nr. 67097257; e-pasts: 

Artis.Zverovs@sprk.gov.lv. 
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