Rīgā

ATKLĀTĀ KONKURSA
“Sniega tīrīšana un izvešana no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo
ēku pagalmiem un jumtu tīrīšanu”,
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/68
ZIŅOJUMS
2019.gada 19.decembrī

Pasūtītāja nosaukums un adrese:
Identifikācijas Nr.:
Iepirkuma procedūras veids:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Paziņojuma par līgumu
publicēšanas datums Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā:

Iepirkuma komisija un tās
izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji:

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, Aleksandra Čaka ielā
42, Rīga, LV-1011
SIA RNP 2019/68
Atklāts konkurss
Sniega tīrīšana un izvešana no pārvaldīšanā esošo
dzīvojamo ēku pagalmiem un jumtu tīrīšana
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā - 2019.gada
20.septembrī
Komisijas, kas izveidota ar SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” 2019.gada 10.septembra rīkojumu Nr. 15/556 un 2019.gada 11.oktobra rīkojuma grozījumi Nr.15e/643, sastāvs:
1. Komisijas
priekšsēdētāja
–
Lelde
Lenerte,
Apsaimniekošanas
pārvaldes
Pakalpojumu
nodrošinājuma nodaļas Pakalpojumu nodrošināšanas
vecākā speciāliste;
2. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Toms Šnikvalds,
Apsaimniekošanas
pārvaldes
Pakalpojumu
nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.;
3. Komisijas loceklis – Mārtiņš Terehovičs, Finanšu
pārvaldes Plānošanas un ekonomiskās analīzes
nodaļas Procesu un datu analītiķis;
4. Komisijas locekle – Elisa Janelsiņa, Juridiskās
pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā juriste;
5. Komisijas locekle – Viktorija Kairova, Juridiskās
pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā juriste, komisijas
sekretāre.
Māris Jenne – Apsaimniekošanas pārvaldes direktors;
Lelde
Lenerte
–
Apsaimniekošanas
pārvaldes
Pakalpojumu nodrošinājuma nodaļas Pakalpojumu
nodrošināšanas vecākā speciāliste.

Piedāvājumu iesniegšanas
Līdz 2019.gada 24.oktobrī plkst.11.00.
termiņš:
Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:
Pretendents
Vērtējamā cena EUR
"FERRUS" AS
0.52
"HAGBERG" SIA
0.83
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
2019.gada 24.oktobrī plkst.11.00. Elektronisko iepirkumu
datums un laiks:
sistēmas www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
Pamatojoties uz PIL 51.panta pirmo daļu un Konkursa
Pretendenta nosaukums, kuram
nolikuma 5.7.punktu, iepirkuma komisija vienbalsīgi
piešķirtas iepirkuma līguma
nolēma piešķirt līguma slēgšana tiesības AS
slēgšanas tiesības, piedāvātā
“FERRUS”, reģistrācijas Nr. 40003444852, par sniega
līgumcena, piedāvājuma izvēles
tīrīšanu un izvešanu no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo

2

pamatojums

ēku pagalmiem un jumtu tīrīšanu par iepirkuma līguma
summu 1 449 000,00 EUR (viens miljons četri simti
četrdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa ar iepirkuma līguma
darbības termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši no tā
spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma norādītās
summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem
iestājas pirmais.

Informācija par to līguma daļu,
Nav
kurā izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot apakšuzņēmējiem:
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma nepiešķirt
Lēmuma pamatojums par
līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA
noraidītajiem pretendentiem, kā
“HAGBERG”,
jo
pretendenta
piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais
arī par iepirkuma procedūras
piedāvājums ar viszemāko vērtējamo cenu.
neatbilstošajiem piedāvājumiem:
Lēmuma pamatojums, ja
pasūtītājs pieņēmis lēmumu
pārtraukt iepirkuma procedūru:
Lēmuma pamatojums, ja
pasūtītājs pieņēmis lēmumu
izbeigt iepirkuma procedūru:

Sagatavoja:

Nav

Nav

Viktorija Kairova

