IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS
Atklāts konkurss „Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi”
identifikācijas numurs SND/2016/8

Saulkrastos

2016.gada 8.jūnijā

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkumu

Saulkrastu novada dome
Reģ.Nr.90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Iepirkuma identifikācijas
numurs

SND 2016/8

Iepirkuma procedūras veids

Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts

Līguma priekšmets

Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un uzturēšanas
darbi

Informācija par iepirkuma
priekšmetu
Līguma izpildes termiņš

CPV kods

Paziņojums par līgumu
publicēts: www.iub.gov.lv
un www.saulkrasti.lv
Iepirkumu komisijas
izveidošanas pamatojums

Iepirkumu komisijas sastāvs

Iepirkuma priekšmets ir nedalāms, tas sastāv no 6 (sešām) savstarpēji
saistītām iepirkuma daļām
2016.gada 1.jūlijs - 2019.gadam 31.marts vai līdz pilnīgai līgumā
noteikto saistību izpildei
Galvenais CPV kods: 90600000-3
1.daļa - Pludmales un kāpu teritorijas kopšana Saulkrastu
novada pašvaldības vajadzībām
(CPV- 90680000-7).
2.daļa – Ietvju, piegulošo zālienu, koka laipu, sabiedriskā
transporta pieturvietu ikdienas
uzturēšana un kopšana Saulkrastu novada pašvaldības
vajadzībām ( CPV-90610000-6).
3.daļa – Zālienu pļaušana Saulkrastu novada pašvaldības
vajadzībām ( CPV-77310000-6).
4.daļa - Pludmales un kāpu teritorijas kopšana Skultes ostas
pārvaldes vajadzībām
(CPV- 90680000-7).
5.daļa – Ietvju, piegulošo zālienu, koka laipu ikdienas
uzturēšana un kopšana Skultes ostas
pārvaldes vajadzībām ( CPV-90610000-6).
6.daļa – Zālienu pļaušana Skultes ostas pārvaldes vajadzībām
( CPV-77310000-6).

11.04.2016.
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk –
Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
2015.gada 25.marta lēmumu (domes sēdes protokols Nr.4 §55).
Priekšsēdētājs:
Andrejs Arnis (Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors)
Priekšsēdētāja vietnieks:
Guntars Zonbergs (Saulkrastu novada domes deputāts)
Locekļi:
Normunds Līcis (Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks)
Andris Silavnieks (Saulkrastu novada domes deputāts)
Igors Žukovs (Saulkrastu novada domes deputāts)
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Halina Bila, Saulkrastu novada domes (Juridiskās nodaļas vadītāja)
Astrīda Andersone (Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece)
Gatis Vīgants (Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļas finansists)
Māris Vītols (Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājs)
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem
gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumu, termiņus un pārbaudīšanas
kārtību.
Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme nevienā
no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāka par 80 (astoņdesmit) procentiem no darba ņēmēju vidējās
stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā.
Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs gadu periodā (2013. g., 2014. g. un
2015.g.) ir vismaz EUR 200 000 (bez PVN). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū
uzsākuši vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz EUR 200 000 (bez
PVN).
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze
teritorijas kopšanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumu izpildē, proti:
 pretendents gada laikā viena vai vairāku līgumu ietvaros ir sniedzis regulārus un pasūtītāja
prasībām atbilstošas kvalitātes teritorijas kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus, (kur katra
līguma ietveros veikti ielu vai ietvju, vai laukumu tīrīšanas darbi) vismaz EUR 80 000 (bez
PVN) apjomā.
 pretendents gada laikā viena vai vairāku līgumu izpildes ietvaros ir sniedzis regulārus un
pasūtītāja prasībām atbilstošas kvalitātes teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas
pakalpojumus, kura katra līguma ietveros veikta zaļumzonu pļaušana, vismaz EUR 25 000 (bez
PVN) apjomā.
Pretendentam ir pieejami minimāli (īpašumā vai lietošanā esoši) nepieciešamie resursi (t. sk. transporta
līdzekļi un specializētie agregāti u.c. tehniskais aprīkojums) Tehniskajās specifikācijās noteikto
uzdevumu veikšanai:
 slēdzamas smilšu tvertnes - 10 gab. (pakalpojuma sniedzēja īpašums);
 41 sadzīves atkritumu urna ar vāku 0,14 m3 tilpumā;
 ietvju mehanizētās kopšanas tehnika (ar slotu un savācēju, lāpstu, piekabi un specializētu
tīrīšanas-uzsūkšanas iekārtu ar pašmasu līdz 2,5 t) – 1 gab.;
 zāles pļāvējs – riteņtraktors aprīkots ar pļaujmašīnu ceļmalu apļaušanai – 1 gab.
 zāles pļāvējs– riteņtraktors aprīkots ar pļaujmašīnu zālienu pļaušanai ( tai skaitā parkos un
skvēros) - 1 gab.;
 trimmera tipa pļāvēji ar pilnu aprīkojumu (trimmera spole, zāles nazis, krūmgrieža ripa) - 3
gab.;
 kvadracikls (ar piekabi, sniega lāpstu, slotu) - 1 gab.;
 zāles pļāvējs - Raidertipa ar savācējkasti – 1 gab.;
 pašgājejpļaujmašīnas ar savācejkasti - 1 gab.
Pretendentam ir pieejams kvalificēts darbu vadītājs, ar vismaz viena gada darba pieredzi pilsētas
uzkopšanas darbu vadīšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.
Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu ar nosacījumu, ka
pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma prasībām, nav
vērtēšanas kārtība
atzīts par nepamatoti lētu
Piedāvājumu iesniegšanas
datums un laiks:

vieta,

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada
3.jūnijam Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 1.stāvā,
107.kabinetā.
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Piedāvājumu atvēršanas vieta,
datums un laiks:
Pamatojums
piedāvājuma
iesniegšanas termiņa saīsinājumam,
atbilstoši
Publisko
iepirkumu
likuma 29.panta vienpadsmitajai
daļai
Pamatojums iepirkuma metodes
izvēlei
Pretendentu saraksts, kas iesnieguši
piedāvājumu

Raiņa ielā 8, Saulkrastos
19.05.2016. plkst.11.00
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju
iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus
nepieciešamajiem dokumentiem, līdz ar to piedāvājumu
iesniegšanas termiņš tiek saīsināts. Paziņojumā par plānoto
līgumu ir norādīta interneta adrese
(http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/publiskieiepirkumi/atklatiekonkursi), kurā minētā informācija ir
pieejama.
Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu (Atklāts konkurss)
SIA „GARTENS”
Reģ. Nr.40003565643
500 189,00
SIA „MĀRTIŅŠ ”
Reg.Nr.40103047067
357 022,44
SIA „Clean R”
Reģ.Nr. 40003682818
235 589,49
SIA „HAGBERG”
Reģ.Nr. 40103233073
259 299,00

Iepirkumu komisijas lēmums
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Clean R” (Reģ.Nr. 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas
iela 5, Rīga, LV-1009) ar līgumcenu 235 589,49 euro bez PVN.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37.panta pirmo
daļu, kā arī atklāta konkursa nolikuma 10.1.punktu līguma
slēgšanas tiesības piešķiramas pretendentam ar piedāvāto
Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un
viszemāko līgumcenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām
pamatojums piedāvājumu izvēlei
pretendentu noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma
prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu.
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

06.06.2016.
SIA „GARTENS”
Reģ. Nr.40003565643

Noraidīto pretendentu noraidīšanas SIA „MĀRTIŅŠ ”
Reg.Nr.40103047067
iemesls

SIA „HAGBERG”
Reģ.Nr. 40103233073

Pretendenta piedāvājums atbilst
nolikumā noteiktajām pretendentu
noformējuma, atlases un tehniskā
piedāvājuma prasībām, bet nav ar
viszemāko līgumcenu.
Pretendenta piedāvājums atbilst
nolikumā noteiktajām pretendentu
noformējuma, atlases un tehniskā
piedāvājuma prasībām, bet nav ar
viszemāko līgumcenu.
Pretendenta piedāvājums atbilst
nolikumā noteiktajām pretendentu
noformējuma, atlases un tehniskā
piedāvājuma prasībām, bet nav ar
viszemāko līgumcenu.

Tiesības iesniegt iesniegumu par
Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu
iepirkumu
procedūras
uzraudzības birojam var iesniegt saskaņā ar Publisko
pārkāpumiem
iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1.punktu
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