Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„SALDUS NAMU PĀRVALDE”
Peldu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV 3801, reģ. nr. 48503000168
T. 63807373, fakss 63807371, e-pasts: namuparvalde@saldus.lv
A/s Swedbank, kods HABALV22, konts LV79HABA0551000533259
_________________________________________________________________________________________________

Saldū
Pieņemtais lēmums
1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Saldus namu pārvalde”, reģ. Nr. 48503000168, Peldu iela 3,
Saldus, Saldus novads, LV-3801
Tālrunis: 26161552
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. NPS 2016/07
3. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 13.decembris
4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā
5. Iepirkuma priekšmets un tā īss raksturojums: Saldus pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un
neapdzīvojamo ēku koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi

6. Pretendenti:
Nr.

Piedāvātā līgumcena euro bez PVN

Pretendenta nosaukums

1

SIA “Sorbus Serviss”

32 727,70

2

SIA „Carolina LV”

25 046,24

3

SIA „Cleanland PHS”

22 951,56

7. Noraidītie pretendenti: SIA „Cleanland PHS”
7.1. Noraidīšanas pamatojums:
a) SIA „Cleanland PHS” piedāvājumā nav iesniedzis nevienu objekta/pasūtītāja atsauksmi, līdz ar to nav
apliecinājis nolikuma 3.1.3 punktā prasīto pieredzi uzkopšanas pakalpojumu sniegšanā – “3.1.3.
Iepriekšējo 3 gadu laikā ir pozitīva uzkopšanas pakalpojumu pieredze, par ko jāiesniedz 3 objektu/
pasūtītāju atsauksmes.”.
b) SIA „Cleanland PHS” piedāvājumā nav aizpildījis iepirkuma nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā

specifikācija/tehniskā piedāvājuma veidne” 2.2. punktā “Biroju ēka Striķu ielā 2, Saldū koplietošanas telpu uzkopšana un higiēnas preču nodrošināšana” prasītās 3 (trīs) pakalpojumu
pozīcijas (izcenojumus) euro bez PVN:
1.“Ģenerāltīrīšana 2x gadā”;
2.“Koplietošanas telpu logu mazgāšana 2 reizes gadā”;
3.“Sausā un mitrā uzkopšana mēnesī, t.sk. divu koplietošanas tualešu uzkopšana (ar
periodiskumu – katru darba dienu pēc plkst.18:00)”,
līdz ar to uzskatāms, ka pretendents minētos pakalpojumus nepiedāvā, un SIA „Cleanland PHS”
piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 4.3 punkta un 2.pielikuma 2.2 punkta prasībām.

8. Informācija par uzvarētāju:
SIA „Carolina LV”, reģistrācijas Nr. 48503015892, juridiskā adrese Skrundas iela 31a, Saldus,
Saldus novads, LV 3801, piedāvātā līgumcena 25 046,24 euro bez PVN.
9. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības: pretendents SIA
“Carolina LV” iesniedzis visām nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu par viszemāko cenu.
10. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas iesniedzis
piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,
1

ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, adrese Lielā iela
4, Liepāja, LV-3401, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas
spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

PATEICAMIES PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ!
SIA „Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētājs

2

K.Osis

