
 
 

 
Rīgā 

2019.gada 3.jūnijā 

Iepirkuma procedūras ziņojums 

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 40. panta otrās daļas un Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 

21.punkta noteikumiem) 

  

1) Pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets. 

 

RP SIA „Rīgas satiksme”, juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga LV-1067, biroja adrese Vestienas 

iela 35, Rīga LV-1035 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 

izsludināja atklātu konkursu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu teritorijas 

ikdienas uzturēšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/10). Iepirkuma līguma priekšmets – Rīgas 

pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu teritorijas ikdienas uzturēšana.   

 

2) Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir 

izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē.  

 

Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā tika publicēts 2019.gada 

18.aprīlī. Dalības paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī publicēts 2019.gada 18.aprīlī.  

 

3) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti. 

 

Iepirkumu komisija izveidota saskaņā ar Sabiedrības rīkojumu un rīkojās šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: S.Gusevs 

Komisijas sekretārs: R.Šmite 

Komisijas locekļi: A.Joffe 

 R.Arensburga - Rancāne 

 

Iepirkuma procedūras dokumenta sagatavotājs: A.Joffe, S.Gusevs.  

 

4) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā 

steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts. 
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2019.gada 22.maijs plkst. 14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.  

 

5) To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas. 

 

Piedāvājumus atklātam konkursam iesniedza 2 piegādātāji: 

Pretendents Kopējā piedāvājumu cena Sniega izvešanas cena 

"Ferrus" AS EIRO 550965.27 EIRO 2.5 

"PILSĒTAS EKO 

SERVISS" SIA 

EIRO 217269.19 EIRO 7 

 

6) Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.  

 

Piedāvājumi atvērti 2019.gada 22.maijā plkst. 14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.  

 

7) Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums.  

 

Līguma slēgšanas tiesības piešķiras pretendentam SIA “Pilsētas Eko serviss”, kas iesniedza 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumā iekļauto 

vērtēšanas kritēriju.  

Pretendents  Cena EUR Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

maksas autostāvvietu 

teritorijas ikdienas 

uzturēšanas izmaksas 

vienā gadā 

Izmaksas 1 

kubikmetra sniega 

izvešanai no Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

maksas 

autostāvvietu 

teritorijas 

Punkti 

(uzturēšana) 

Punkti 

(sniega 

izvešana) 

Punkti 

kopā  

SIA "Ferrus" 550965.27 2.5 29.58 25 54.58 

SIA "Pilsētas Eko 

Serviss" 

217269.19 7 75 8.93 83.93 

 

8) Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi.  

 

Piesaistīts apakšuzņēmējs – SIA “Ceļu pārvalde” (reģ.Nr. 40003034263). AS „CEĻU 

PĀRVALDE” veicamā darbu daļa (%) no kopējās līguma vērtības - 39.87 %. 

 

9) Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu 

 

Šāds lēmums netika pieņemts.  
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10) Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu.  

 

Šāds lēmums netika pieņemts.  

 

11) Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru.  

 

- 

 

12) Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu.  

 

- 

 

13) Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir 

pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas.  

 

 

14) Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. 

 

Interešu konflikti netika konstatēti.  

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                    S.Gusevs 


