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Ziņojums par atklātu konkursu 
„Par telpu uzkopšanu” 

 

Pasūtītājs 
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” 
Reģistrācijas Nr. 42103030247 
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401  

Iepirkuma identifikācijas 
numurs 

LOC 2015/15 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir telpu uzkopšanas pakalpojumi  
 1.iepirkuma daļa „Telpu uzkopšanas pakalpojumi ēkā Brīvības ielā 39, 
Liepājā”, 
 2.iepirkuma daļa „Telpu uzkopšanas pakalpojumi ēkā Brīvības ielā 3/7, 
Liepājā”. 

Līguma izpildes termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši 

CPV kods 90910000-9 

Paziņojums par līgumu 
publicēts www.iub.gov.lv 

03.08.2015. 

Iepirkumu komisijas 
izveidošanas pamatojums 

Komisijas izveidošanas mērķis ir pēc iespējas lietderīgāk un efektīvāk 
izlietot Sabiedrībai pieejamos finanšu līdzekļus, kas veicinātu  
piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī nodrošinātu vienlīdzīgus un 
taisnīgus apstākļus. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 
Raivo ŠPAKS 
Eva CIEKURZE 
Sintija ŠALMA 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, 
tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. 

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus līgumus, par kuriem 
ir saņemtas pozitīvas attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes. 

Pretendenta gada vidējais apgrozījums, ņemot vērā iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtos finanšu gadus, ir 
vismaz divreiz lielāks nekā pretendenta piedāvātā līgumcena, neskaitot PVN. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 
vērtēšanas kārtība 

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 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 
datums, laiks 

Brīvības iela 39, Liepāja 

31.08.2015.plkst.11.00 

Pamatojums piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa  
saīsinājumam atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma 29.panta 
vienpadsmitajai daļai 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma 
procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 
dokumentiem, līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek 
saīsināts. Paziņojumā par plānoto līgumu ir norādīta interneta 
adrese (http://loc.lv/lv/par-loc/iepirkumi/), kurā minētā informācija 
ir pieejama. 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 
datums un laiks 

Brīvības iela 39, Liepāja 
31.08.2015.plkst.11.00 

http://www.iub.gov.lv/
http://loc.lv/lv/par-loc/iepirkumi/
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Pretendentu 
saraksts 

Reģistrācijas 
numurs 

Piedāvātā līgumcena kopā, EUR, 
bez PVN 

1.iepirkuma daļa 
„Telpu uzkopšana ēkā Brīvības 

ielā 39, Liepājā” 

Piedāvātā līgumcena kopā, EUR, 
bez PVN 

2.iepirkuma daļa 
„Telpu uzkopšana ēkā Brīvības 

ielā 3/7, Liepājā” 

SIA „Polleo 
Global” 

40103231566 - 
Darba dienās 

36 584,34 

  - 
Brīvdienās un svētku dienās 

11 532,98 

SIA „Tīrības 
centrs” 

42103036752 
Darba dienās 

49 087,74 

Darba dienās 

15 315,56 

  
Brīvdienās un svētku dienās 

23 419,76 

Brīvdienās un svētku dienās 

8 609,64 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Pretendents SIA „Polleo Global” (40103231566) tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmā panta 5.punktā noteikto. 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma daļā “Telpu uzkopšana ēkā Brīvības ielā 39, Liepājā” 
pretendentam SIA „Tīrības centrs” (42103036752). 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 2.iepirkuma daļā “Telpu uzkopšana ēkā Brīvības ielā 3/7, Liepājā” 
pretendentam SIA „Tīrības centrs” (42103036752). 

Lēmuma nepārtraukt 
iepirkuma procedūru 
pamatojums, ievērojot 
Publisko iepirkumu likuma 
56.panta septīto daļu: 

Konkursa nolikumā noteiktās prasības ir objektīvas, samērīgas 
iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā noteikto mērķu 
sasniegšanu.  
Konkrētā konkursa ietvaros ir izvirzītas tikai obligātās prasības, kas 
attiecas uz pretendenta tiesībām un spējām veikt līguma izpildi.  

Iepirkumu komisijas lēmuma  
pieņemšanas datums 

23.10.2015. 

Ziņojuma sagatavošanas 
vieta un laiks 

Liepāja, 23.10.2015. 

 
 
  

Liepājas pilsētas domes  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

 
R.ŠPAKS 
 

 
 

 

Ziņojumu sagatavoja   E.CIEKURZE 
      
 


