Atklāts konkurss “Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem”
(LOC 2017/05)
ZIŅOJUMS

Pasūtītājs

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

Iepirkuma identifikācijas
numurs

LOC 2017/05

Iepirkuma veikšanas
kārtība

Atklāts konkurss

Līguma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumi jānodrošina šādiem
objektiem:
 ēkā Brīvības ielā 39, Liepājā,
 ēkā Brīvības ielā 3/7, Liepājā,
 ēkā Rīgas ielā 50, Liepājā.

Līguma izpildes termiņš

Kopējais pakalpojumu sniegšanas termiņš ir 48
(četrdesmit astoņi) mēneši no pakalpojumu
sniegšanas uzsākšanas dienas. Atbilstoši līguma
projekta nosacījumiem līgums sākotnēji tiek slēgts uz
24 (divdesmit četriem) mēnešiem ar tiesībām
pagarināt vēl uz laiku līdz 24 (divdesmit četriem)
mēnešiem

CPV kods

90910000-9 Uzkopšanas pakalpojumi

Paziņojums par līgumu
publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja
tīmekļvietnē
Paziņojums par līgumu
publicēts Eiropas
Savienības Oficiālajā
Vēstnesī

13.12.2017.

13.12.2017.

SIA
“Liepājas
Olimpiskais
centrs”
valdes
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja 2017.gada 13.oktobra rīkojums
izveidošanas pamatojums
Nr.170./2.1.
Sandis VILSONS
Iepirkuma komisijas
Eva CIEKURZE
sastāvs
Uldis KLAKS-KLEINS
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes
SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401, Tālrunis +371 634 83888, Fakss +371 634 83890
Reģ.Nr. 42103030247, Swedbank, SWIFT kods HABALV22, LV12HABA0551004276046

Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs)
noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro).
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. Par līdzīgu līgumu komisija atzīs līgumu, kura ietvaros vismaz 1 (vienu)
gadu nodrošināts kvalitatīvs telpu uzkopšanas pakalpojums publiskai ēkai ar platību
vismaz 4000m2.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas
tiesības
saimnieciski
visizdevīgākajam
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai
vērtēšanas kārtība:
piedāvāto kopējo cenu.
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko
cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu
prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, Elektronisko iepirkumu sistēma
datums, laiks:
www.eis.gov.lv 16.01.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
Elektronisko iepirkumu sistēma
datums un laiks
www.eis.gov.lv 16.01.2018.plkst.11:00
N.p.k.
Pretendents
Reģistrācijas
Piedāvātā
numurs
kopējā
līgumcena
1.
"Cander Serviss" SIA
40003916976
EUR 871 599.84
2.
"Clean R" SIA
40003682818
EUR 359 111.86
3.
"Impel Serviks" SIA
40003238229
EUR 365 242.28
4.
SOL Baltics OU Latvijas Filiāle
40103933760
EUR 227 614.96
5.
"Sorbus serviss" SIA
42103070786
EUR 272 174.91
Lai nodrošinātu piedāvājumu savstarpēju salīdzināšanu, KOMISIJA, pamatojoties
uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta devīto daļu, atbilstoši pretendentu
piedāvājumos norādītajām vienību cenām un dotajai aprēķina formulai veic
aritmētisku piedāvājuma izmaksu pārrēķinu un precizē kopējo līgumcenu katram
pretendentam atbilstoši noteiktajiem periodiem:
Piedāvātā kopējā Piedāvātā kopējā Piedāvātā kopējā
Pretendentu
līgumcena
līgumcena
līgumcena
saraksts
12 mēneši

24 mēneši

48 mēneši

"Cander Serviss" EUR 3 823 193
SIA
(40003916976)

EUR 7 646 387

EUR 15 292 774

"Clean R" SIA EUR 3 442 858
(40003682818)

EUR 6 885 716

EUR 13 771 432

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
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"Impel Serviks" SIA EUR 182 621,14
(40003238229)

EUR 365 242,28

EUR 730 484,56

SOL Baltics OU EUR 227 614.96
Latvijas
Filiāle
(40103933760)

EUR 455 229,92

EUR 910 459,84

"Sorbus
serviss" EUR 136 087,45
SIA
(42103070786)

EUR 272 174.90

EUR 544 349,80

Iepirkuma komisijas lēmums
Pārbaudot pretendenta SIA “Sorbus serviss” (42103070786) piedāvājumu, Komisija
konstatēja, ka pretendents konkursa nolikuma 2.8.un 2.10.punkto izvirzīto prasību
izpildei ir balstījies uz cita uzņēmēja apgrozījumu un pieredzes līgumiem.
Piedāvājumam pievienots uzņēmēja apliecinājums par resursu nodošanu, atbilstoši
paredzētajai līguma izpildei pretendents norādījis, ka līgumu konkursa uzvaras
gadījumā 100% apjomā izpildīs pretendents SIA “Sorbus serviss” (42103070786).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta astotajai daļai un 46.panta ceturtajai
daļai, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām kvalifikācijas prasību
izpildei, kas arī attiecīgi norādīts konkursa nolikuma 2.2.un 2.3.punktā. Taču šāda
balstīšanās nevar būt absolūta un pretendentam ir jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā
ir adekvāti nodoti nepieciešamie resursi, ka tie tiks pielietoti līguma izpildē, bet
saimniecisko un finansiālo iespēju balstīšanās gadījumā jānodrošina solidārās
atbildības uzņemšanās.
Pretendents pilnā apmērā balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un
finansiālajām iespējām (apgrozījuma prasība nolikuma 2.8.punktā) un tehniskajām
un profesionālajām spējām (pieredzes prasība 2.10.punktā).
Piedāvājumam pievienots apliecinājums, kuru parakstījuši pretendents un uzņēmējs
uz kura iespējam pretendents balstās. Apliecinājumā pieminēta solidārā atbildība,
taču apliecinājums neparedz nekādu iespējamo formu, kādā līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas gadījumā piesaistītais uzņēmējs uzņemtos solidāro atbildību.
Apliecinājumā uzņēmējs arī izsaka gatavību nodot pretendentam vadības
pakalpojumus ar pieredzi, darba vadītāju un iekārtas, taču šo resursu izmantošana
iespējamā līguma izpildē nav paredzēta, jo veidnē “Informācija par līguma izpildi”,
piesaistītais uzņēmējs līguma izpildē nav norādīta nekādā statusā, kā arī visi
speciālisti ir paša pretendenta resurss.
Tādējādi KOMISIJAS ieskatā nav pamata ņemt vērā pievienotos dokumentus, kas
apstiprina cita uzņēmēja apgrozījumu un pieredzi, ņemot vērā, ka šī uzņēmēja dalība
iespējamā līguma izpildē nav paredzēta. Savukārt par pretendenta SIA “Sorbus
serviss” (42103070786) apgrozījumu un pieredzi konkursam nekādi dokumenti nav
iesniegti. Piedāvājums noraidāms kā neatbilstošs nolikuma 2.8.un 2.10.punktam.
Tādējādi KOMISIJA konstatē, ka tai nav pamata ņemt vērā pievienotos dokumentus,
kas apstiprina cita uzņēmēja apgrozījumu un pieredzi, ņemot vērā, ka šī uzņēmēja
dalība iespējamā līguma izpildē nav paredzēta. Savukārt par pretendenta SIA
“Sorbus serviss” (42103070786) apgrozījumu un pieredzi konkursam nekādi
dokumenti nav iesniegti.
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KOMISIJA konstatē, ka "Cander Serviss" SIA (40003916976) un "Clean R" SIA
(40003682818) piedāvājumos aritmētiski pārrēķinātās līgumcenas ir nesamērīgi
augstas, kam par iemeslu varētu būt tas, ka pretendents vienību cenas norādījis
nevis par tīrīšanas reizi, bet gan kādā noteiktā laika periodā, kuru pretendents
piedāvājumā nav atšifrējis vai izskaidrojis, tāpēc KOMISIJAI nav pamata izmantot
citus aprēķina principus.
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības "Impel Serviks" SIA (40003238229).
Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

09.02.2018.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks

Liepāja,09.02.2018.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Ziņojumu sagatavoja

Sandis VILSONS

Eva CIEKURZE
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