
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā  
„Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana valsts SIA “Autotransporta direkcija” 

vajadzībām 2017. gadā”  

(iepirkuma id. Nr. ATD 2016/13)  

  
Rīgā,  2016. gada 16. decembrī 

  

  

Pasūtītāja nosaukums: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”.  

  

Iepirkuma identifikācijas numurs: ATD 2016/13.  

  

Iepirkuma priekšmets:     ir biroju telpu uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju   

(Instrukcijas 2.pielikums).   

Iepirkuma metode:  Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.  

  

Iepirkuma komisijas sastāvs:  

  

Komisijas priekšsēdētājs:       Kristiāns Godiņš – Valdes priekšsēdētājs;   

Komisijas locekļi:  Vizma Ļeonova – Juridiskās daļas vadītāja; 

Sanita Mince – Juridiskās daļas vadītāja vietniece;  

Alvis Balodis – Galvenās grāmatvedes vietnieks; 

Māris Vaics – Licencēšanas daļas vadītājs; 

Ilze Brice – Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja 

vietniece informācijas sistēmas jautājumos; 

  

Komisijas sekretāre:  Rita Grantiņa – juriste  

    

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” valdes locekļa M. Jaunupa 2016. gada 13. septembra 

rīkojumu Nr.1-3/29 „Par iepirkuma komisijas izveidi”. 

  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums: 31.10.2016.  

  



Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.11.2016. plkst. 11:00.  

  

Pretendentam noteiktās prasības:  

1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un veic komercdarbību 

likumā noteiktā kārtībā.  

2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās 

daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

3. Pretendentam ir pieredze Tehniskajā specifikācijā minēto uzkopšanas 

pakalpojumu sniegšanā pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2014., 2013.g.) vismaz 

trijos objektos, kurā telpu uzkopšanas pakalpojumi tiek sniegti vai tika sniegti 

platībā ne mazāk kā 2000 m2. 

4. Pretendentam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās 

spējas, personāls, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešama 

potenciālā līguma saistību izpildei. 

5. Pretendentam uzvaras un iepirkuma slēgšanas gadījumā jāveic savas 

profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošinājuma 

summu, kas nav mazāka par EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). 

6. Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas 

atbilst noteiktiem starptautiskiem, Eiropas vai nacionālajiem standartiem (ISO 

9001 vai ekvivalents) telpu uzkopšanas jomā. 

7. Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta vides pārvaldības sistēma, kas atbilst 

noteiktiem starptautiskiem, Eiropas vai nacionālajiem standartiem (ISO 14001 

vai ekvivalents). 

8. Lai varētu veikt precīzu pakalpojuma izmaksu aprēķinu, pirms piedāvājuma 

sagatavošanas Pretendentam obligāti ir jāiepazīstas ar Pasūtītāja telpām Rīgā, 

Vaļņu ielā 30, iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāja pārstāvi Uldi Rozenbergu, 

tālr. nr. 67502873. Pasūtītāja telpu plānu Pretendents var saņemt pie pasūtītāja 

kontaktpersonas. Pretendenti, kuri nebūs veikuši objekta apskati, tiks izslēgti no 

iepirkumu procedūras. 

 

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:  

  

Nr. p.k. Pretendents Piedāvātā līgumcena Piedāvājuma iesniegšanas 



12 mēnešiem (bez 

PVN) 

laiks 

1. SIA “Info Serviss” 26792,16 10.11.2016. plkst. 11.32 

2. SIA “RMB Group” 22080,00 10.11.2016. plkst. 12.45 

3. SIA “Tīrības centrs” 24801,48 10.11.2016. plkst. 13.15 

4. SIA “Clean R” 28397,28 10.11.2016. plkst. 14.47 

5. SIA “Eco Baltia 

vide” 

19851,84 11.11.2016. plkst. 9.45 

6. SIA “Cander 

Serviss” 

29868,00 11.11.2016. plkst. 10.09 

7. SIA “CHS” 28092,61 11.11.2016. plkst. 10.15 

8. SIA “RBSSKALS 

Serviss” 

25005,36 11.11.2016. plkst. 10.24 

9. SIA “MAX SHINE” 26364,30 11.11.2016. plkst. 10.27 

 

Piedāvājuma vērtēšana:   

1.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas 2.punktu 

iepirkuma komisija veica nodokļu nomaksu pārbaudi uz 31.10.2016, kur 

konstatēja, ka Pretendentiem SIA “Info Serviss”, SIA “RMB GROUP”, SIA 

“Tīrības centrs”, SIA “Clean R”, SIA “ ECO Baltia vide”, SIA “Cander 

Serviss”, SIA “CHS”, SIA “RBSSKALS serviss”, SIA “MAX SHINE” nav 

nodokļu nomaksu parādu. 

2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenti SIA “Info Serviss”, SIA “RMB 

GROUP”, SIA “Tīrības centrs”, SIA “Clean R”, SIA “ ECO Baltia vide”, SIA 

“Cander Serviss”, SIA “CHS”, SIA “RBSSKALS serviss”, SIA “MAX 

SHINE” ir iesnieguši piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas 4.punktā 

„Piedāvājuma noformēšana” noteiktajām prasībām. 

3. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenti SIA “Info Serviss”, SIA “RMB 

GROUP”, SIA “Tīrības centrs”, SIA “Clean R”, SIA “Cander Serviss”, SIA 

“CHS”, SIA “RBSSKALS serviss”, SIA “MAX SHINE” ir iesnieguši 

piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas 5.punktā „Prasības pretendentiem” 

izvirzītajām prasībām. Savukārt Pretendenta SIA “ ECO Baltia vide” 

iesniegtais piedāvājums neatbilst Instrukcijas 5. punktā “Prasības 



pretendentiem” izvirzītajām prasībām līdz ar to iesniegtais piedāvājums tika 

izslēgts no turpmākās vērtēšanas. 

4. Iepirkuma komisija konstatēja, ka Pretendenti SIA “Info Serviss”, SIA 

“Tīrības centrs”, SIA “Clean R”, SIA “Cander Serviss”, SIA “CHS”, SIA 

“RBSSKALS serviss”, SIA “MAX SHINE” ir iesnieguši piedāvājumus 

atbilstoši Instrukcijas 6.punktā „Pretendentu kvalifikācijas un atlases 

dokumenti” noteiktajām prasībām. Savukārt Pretendenta SIA “RMB 

GROUP” iesniegtais piedāvājums neatbilst Instrukcijas 6. punktā 

“Pretendentu kvalifikācijas un atlases dokumenti ” izvirzītajām prasībām, līdz 

ar to iesniegtais piedāvājums tika izslēgts no turpmākās vērtēšanas.  

5. Iepirkuma komisija konstatēja, ka Pretendenti SIA “Info Serviss”, SIA 

“Tīrības centrs”, SIA “Clean R”, SIA “Cander Serviss”, SIA “CHS”, SIA 

“RBSSKALS serviss”, SIA “MAX SHINE” ir iesnieguši tehnisko 

piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas 7.punktā „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” un Instrukcijas 2.pielikumā  noteiktajām prasībām. 

6. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu SIA “Info Serviss”, SIA 

“Tīrības centrs”, SIA “Clean R”, SIA “Cander Serviss”, SIA “CHS”, SIA 

“RBSSKALS serviss”, SIA “MAX SHINE” finanšu piedāvājumu atbilst 

Instrukcijas 7. punktam un Instrukcijas 3.pielikumam.  

6.1.Pretendenta SIA “CHS” finanšu piedāvājumā iepirkuma komisija 

konstatēja aritmētisku kļūdu, kuru izlaboja un, vērtējot tālāk finanšu 

piedāvājumu ņēma vērā labojumu.  

6.2.Pretendenta SIA “MAX SHINE” finanšu piedāvājumā iepirkuma komisija 

konstatēja aritmētisku kļūdu, kuru izlaboja un, vērtējot tālāk finanšu 

piedāvājumu ņēma vērā labojumu.  

7. Saskaņā ar Instrukcijas 10.2. punktu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, kas atbilst visām instrukcijas prasībām, līdz ar to 

Pretendents SIA “Tīrības centrs” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  

8. Iepirkuma komisija veica pārbaudi un konstatēja, ka pretendentam SIA 

“Tīrības centrs” saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta septītajā daļā 

minēto nav nodokļu nomaksu parādu un nav aktuālo datu par maksātnespējas 

procesiem, likvidācijas procesu, vai apturētu saimniecisko darbību uz lēmuma 

pieņemšanas dienu.  



  

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:  

  

 Ņemot vērā piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatēto, iepirkuma komisija lemj, ka 

iepirkumam “Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” vajadzībām 2017. gadā (id. Nr. ATD 2016/13) līguma 

slēgšanas tiesības ir piešķiramas SIA “Tīrības centrs” ar piedāvāto līgumcenu 

24801,48 EUR bez PVN.  

  

  

Komisijas priekšsēdētājs:                                             K. Godiņš  

 

Komisijas locekļi:                                                         V. Ļeonova 

   

                                                                                       S. Mince 

 

 

A. Balodis 

 

 

              M. Vaics 

 

 

              I. Brice  

  

  

 


