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Liepājā, 2015.gada 23.oktobrī
Atklāts konkurss “Par telpu uzkopšanu”
(LOC 2015/15)
SĒDES PROTOKOLS Nr.6
Sēde sasaukta 2015.gada 23.oktobrī plkst.12:00
Sēde atklāta 2015.gada 23.oktobrī plkst.12:00
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Raivo ŠPAKS

Sēdē piedalās:
KOMISIJAS locekļi:

Eva CIEKURZE
Sintija ŠALMA

Sēdi protokolē:

Eva CIEKURZE

Darba kārtībā
Par atklātam konkursam “Par telpu uzkopšanu” (LOC 2015/15) iesniegto piedāvājumu vērtēšanu
un atklāta konkursa rezultātiem.
Sēdes norise
Komisijas priekšsēdētājs R.ŠPAKS informē, ka ar paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā 2015.gada 3.augustā tika izsludināts atklāts konkurss „Par telpu uzkopšanu” (LOC
2015/15) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.augustam plkst.11:00.
Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 2 (divi) piedāvājumi:
Piedāvātā līgumcena kopā,
EUR, bez PVN
Piedāvājuma
Pretendents
1.iepirkuma daļa
iesniegšanas laiks
„Telpu uzkopšana ēkā
Brīvības ielā 39, Liepājā”
1. SIA „Polleo Global” 28.08.2015.
(40103231566)
plkst.09:35

2. SIA „Tīrības centrs”
(42103036752)

28.08.2015.
plkst.12:25

Piedāvātā līgumcena
kopā, EUR, bez PVN
2.iepirkuma daļa
„Telpu uzkopšana ēkā
Brīvības ielā 3/7, Liepājā”
Darba dienās
36 584,34
Brīvdienās un svētku
dienās
11 532,98
Darba dienās
Darba dienās
49 087,74
15 315,56
Brīvdienās un svētku dienās Brīvdienās un svētku
23 419,76
dienās
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8 609,64
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta nosacījumus, par abiem pretendentiem tika saņemtas
Valsts ieņēmumu dienesta izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā, kas liecina, ka abiem
pretendentiem – gan SIA „Polleo Global” (40103231566), gan SIA „Tīrības centrs” (42103036752),
pārbaudot informāciju par nodokļu nomaksu uz konkursa izsludināšanas dienu 03.08.2015., ņemot
vērā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas
datumā (26.07.2015.) ievietoto informāciju, ir konstatēts nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Saskaņā ar Komisijas 2015.gada 4.septembra lēmumu, pretendentiem tika nosūtīta informācija,
aicinot iesniegt izziņu, ka tiem konkursa izsludināšanas dienā nodokļu parādu nav bijis.
2015.gada 7.septembrī ir saņemta pretendenta SIA „Tīrības centrs” (42103036752) atbilstoša izziņa.
Pretendents SIA „Polleo Global” (40103231566) līdz noteiktā termiņa beigām atbilstošu izziņu nav
iesniedzis, tādējādi tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 39.1panta pirmā panta 5.punktā noteikto.
Saskaņā ar Komisijas 2015.gada 8.septembra lēmumu pretendentam SIA „Tīrības centrs”
(42103036752) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem tika lūgts sniegt
detalizētu paskaidrojum par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Paskaidrojums saņemts
2015.gada 15.septembrī.
Tāpat saskaņā ar Komisijas 2015.gada 8.septembra lēmumu Valsts ieņēmumu dienestam tika
pieprasīts Publisko iepirkumu likuma 48.panta trešajā daļā noteiktais atzinums par pretendentu SIA
„Tīrības centrs” (42103036752). Atzinums saņemts 2015.gada 6.oktobrī un tajā norādīts, ka Valsts
ieņēmumu dienesta ieskatā pretendenta un tā piedāvājumā norādīto darba ņēmēju vidējās stundas
tarifa likme attiecīgajā profesiju grupā ir uzskatāma par atbilstošu tā veiktajai saimnieciskajai
darbībai.
Pārbaudot pretendenta sniegto paskaidrojumu un Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu, Komisijai nav
pamata uzskatīt, ka pretendenta SIA „Tīrības centrs” (42103036752) iesniegtais piedāvājumu būtu
noraidāms kā nepamatoti lēts.
Ievērojot atklāta konkursa nolikuma 4.3.punktā noteikto, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
46.panta pirmās daļas 2.punktam, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma
daļā, kas atbilst nolikumā, tā pielikumos un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un nav atzīts
par nepamatoti lētu.
Atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajam, līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma daļās
piešķiramas pretendentam SIA „Tīrības centrs” (42103036752).
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Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 5.punktā noteikto, Komisija pārbaudījusi
un pārliecinājusies, ka pretendentam attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu – SIA „Tīrības centrs” (42103036752) saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju, šā lēmuma pieņemšanas dienā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
KOMISIJA, atklāti balsojot
ar 3 balsīm par, pret – nav,
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma daļā “Telpu
uzkopšana ēkā Brīvības ielā 39, Liepājā” pretendentam SIA
„Tīrības centrs” (42103036752).
2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 2.iepirkuma daļā “Telpu
uzkopšana ēkā Brīvības ielā 3/7, Liepājā” pretendentam SIA
„Tīrības centrs” (42103036752).
3. Nosūtīt informāciju par atklāta konkursa rezultātiem
pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu konkursam.
4. Nosūtīt publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras
rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojam.
5. Paziņot rezultātus SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” mājas lapā
www.loc.lv, sadaļā “Par LOC”, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

Sēde slēgta 2015.gada 23.oktobrī plkst.13:00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Iepirkuma komisijas locekļi:

Raivo ŠPAKS

Eva CIEKURZE

Sintija ŠALMA

