
 1

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
 

Iepirkumu procedūra 

„Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana”, 
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/24MP 

 

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

 

01.07.2014. 

 

1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” (turpmāk tekstā Slimnīca) 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,  
tālr. 67399300, fakss 67392348 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916 
Kods: HABALV22  

 
2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots 2014. gada 01. jūlijā. 
 

3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas 
A. Vaivodes 2014. gada 12. jūnija rīkojumu Nr. 01-6/88 apstiprinātā iepirkuma komisija: 
iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas 
locekļi: valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode, galvenā māsa Ilze Neparte, vecākā iepirkumu 
speciāliste Zane Liepiņa. 

 
4. Finansēšanas avots – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi. 
 

5. Iepirkuma priekšmets – teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar 
tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2. 

 
6. Pretendentu atlases kritēriji: 

6.1.PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu, ja: 

6.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

6.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums 
atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu 
piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN) būs viszemākā.  



 2

 

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: 
Pretendents varēja iesniegt tikai vienu piedāvājumu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – 
Pielikums Nr.2) sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājas lapā internetā.  

Piedāvājums bija jāiesniedz līdz 2014. gada 25. jūnijam, plkst. 11.00, VSIA “Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai iepirkumu 
speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu. 

 
9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2014. gada 25. jūnijā, plkst. 11.00, VSIA 
„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, 
Latvijā, slēgtā sanāksmē. 

10. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās: 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: 
galvenā māsa Ilze Neparte, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 
Protokolē - administratīvā biroja vecākā iepirkuma speciāliste Zane Liepiņa (25.06.2014., 
protokols Nr.1).  
Pretendenta pārstāvji piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nepiedalījās, jo Nolikuma 12.1. punkts 
noteica, ka piedāvājums tiks atvērti slēgtā sanāksmē. 
 
11. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums un piedāvātā 

cena: 

Nr. p. k. Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvātā cena EUR bez 
PVN 

1. SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS”, reģ. nr. 
40003633117, Krustpils iela 8a, Rīga, LV - 1073  

23 050.024 

2. SIA „Clean R”, reģ. nr. 40003682818, Vietalvas 
iela 5, Rīga, LV-1009 

30 375.00 

 
12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumu (26.06.2014. protokols Nr.2). 
12.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras 

nolikuma 16. līdz 18. punktā noteiktajām noformējuma prasībām. 
12.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS” Tehniskais 

piedāvājums nav sagatavots atbilstoši nolikuma 29.punkta prasībai – pielikumam Nr.3 
„Tehniskā piedāvājuma forma”. Iepirkuma komisija izvērtēja iesniegtā piedāvājuma 
noformējuma trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību 
tehnisko specifikāciju prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības un atzina to par 
nebūtisku. Iepirkuma komisija nolēma, ka piedāvājums atbilst nolikuma 16. līdz 18. punkta 
prasībām, un, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka piedāvājums var tikt virzīts vērtēšanai 
nākošajā kārtā. 

12.3. Iepirkuma komisija izvērtēja SIA „Clean R” piedāvājumu un konstatēja, ka piedāvājums 
atbilst nolikuma 16. līdz 18. punkta prasībām, un vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka 
piedāvājums var tikt virzīts vērtēšanai nākošajā kārtā. 
 

13. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude. 
Iepirkuma komisija konstatē, ka: 

13.1. SIA „ PILSĒTAS EKO SERVISS”: 
13.1.1. Iepirkuma komisija, saskaņā ar nolikuma 22.punktu, pārbauda pretendenta iesniegtās 

atsauksmes par pēdējo trīs gadu laikā sniegtajiem līdzvērtīgiem (pēc m2) vai 
lielākiem pakalpojumiem ne mazāk kā 3 (trīs) sabiedriskās teritorijās un konstatē, ka 
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Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izdotajā atsauksmē (Atlases dokumentos 8.lpp) nav 
norādīta sniegto pakalpojumu kvadratūra. Līdz ar to, iepirkuma komisija nevar 
pārliecināties par SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS” atbilstību nolikuma prasībām. 
Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 45. pantu, iepirkuma komisija nolemj lūgt 
Rīgas Austrumu izpilddirekciju precizēt katra noslēgtā līguma kvadratūru par 
teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumiem (t.i. teritorijas sakopšana, uzturēšana, 
zāles pļaušana, sniega tīrīšana u.c.) un iesniegt minēto informāciju 3 (trīs) darba dienu 
laikā, t.i., līdz 02.07.2014., plkst.15.00. 

13.1.2. Iepirkuma komisija, saskaņā ar nolikuma 23.punktu konstatē, ka Apliecinājums par 
arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu ( Atlases dokumentu 10.lpp.) 
nav pietiekošs pierādījums tam, ka tā uzņēmumā ieviesta arodveselības un darba 
drošuma pārvaldības sistēma, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas 

standartiem un to sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas 
sertifikācijas standartiem. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko 

izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.  
13.1.3. Iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumu, ņem vērā ka: 
13.1.3.1. nolikuma 24.punktā bija paredzēts, ka Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, 

ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Iepirkuma komisijai 
nav tiesību atzīt citus pierādījumus par līdzvērtīgiem kā vien ekvivalentus 
sertifikātus; 

13.1.3.2. otram pretendentam ir iesniegts šāds sertifikāts, līdz ar to, tas ir vērtējams, ka šī 
prasība ir objektīva; 

13.1.3.3. pretendentam, iepirkuma procedūras laikā, bija tiesības rakstveidā uzdot 
jautājumus iepirkuma komisijas par nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tās kaut kādā 
veidā ierobežo konkurenci vai aizskar viņa intereses. Šādas pretenzijas netika 
saņemtas. 
Iepirkuma komisija, ņemot vērā Publisko iepirkuma likuma mērķi, t.i., nodrošināt 
piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, 
vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj, ka SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS” neatbilst 
nolikuma 24. punkta prasībai un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā. 

13.2. SIA „Clean R” piedāvājums atbilst pretendenta atlases dokumentu pārbaudei 
nolikuma 21.-25. punktā izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot 
par, nolēma, ka piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma 
atbilstības pārbaude”. 

13.3. 01.07.2014. vecākā iepirkumu speciāliste Z. Liepiņa informē, ka ir saņemta 
vēstule no Rīgas Austrumu izpilddirekcijas. 

13.4. Iepirkuma komisija iepazīstas ar to, un konstatē, ka SIA „PILSĒTAS EKO 
SERVISS” sniegtie pakalpojumi atbilst nolikuma 22.punktam. 

13.5. Attiecībā par SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS”, iepirkuma komisija atstāj spēkā 
nemainīgu 26.06.2014., protokola Nr.2 lēmumu. 
 

14. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

14.1. Iepirkuma komisija uzsāk Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu un konstatē, ka SIA 
„Clean R” Tehniskais piedāvājumi atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un, 
vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā. 

 
15. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

15.1. Iepirkuma komisija veica pretendenta finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

Nr. p. 
k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvātā cena EUR bez 
PVN 

2. SIA „Clean R”, reģ. nr. 40003682818, Vietalvas 30 375.00 
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iela 5, Rīga, LV-1009 
15.2. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā pārbauda aritmētiskās kļūdas un tādas 

nekonstatē. 
16. Iepirkuma komisija: 
16.1. nolēma atzīt SIA „Clean R” par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas 

tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un 
piedāvājums ir ar viszemāko cenu - kopējā iepirkuma summa 30 375.00 EUR bez PVN. 

16.1.1.1. saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 27. punktu, pārliecinās, vai SIA 
„Clean R” nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, saskaņā ar PIL 82 panta (5) daļas 
nosacījumiem, un konstatē, ka SIA „Clean R” nav neviens no šajā punktā minētajiem 
gadījumiem. 

16.2. nolēma slēgt līgumu ar SIA „Clean R”. 
 

 
 
 
 
 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa 
 
Komisijas locekļi:      ___________________ A. Vaivode 

 
___________________ I. Neparte 
 

        ___________________Z. Liepiņa 


